
 

 

1 

 

Regiopromotie Midden-Limburg   

2017-2020 

 

 

 

 

 

Anders zichtbaar, zichtbaar anders 
 

Toerisme en recreatie Midden-Limburg in de schijnwerpers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

juni 2016 
  



 

 

2 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding .......................................................................................................................................................................... 7 

1.1 Een sterke regio ................................................................................................................................................................................ 7 

1.2 Regiopromotie vanuit de eigen kracht .......................................................................................................................................... 8 

1.3 VVV Midden-Limburg als netwerkorganisatie ............................................................................................................................. 8 

1.4 Opdracht en gelden....................................................................................................................................................................... 10 

1.5 Randvoorwaarden .......................................................................................................................................................................... 11 

Hoofdstuk 2: Regiopromotie; de ontwikkelingen tot nu ................................................................................................................. 12 

2.1  Missie ......................................................................................................................................................................................... 12 

2.2  Promotie- en informatiefunctie van VVV Midden-Limburg ................................................................................................... 13 

2.3 Ontwikkelingen op hoofdlijnen ................................................................................................................................................ 14 

Hoofdstuk 3: Marktanalyse ............................................................................................................................................................... 15 

3.1  Het toeristisch-recreatieve product Midden-Limburg ........................................................................................................... 15 

3.2  Productaanbod in de regio ...................................................................................................................................................... 16 

3.3  Trends ........................................................................................................................................................................................ 16 

3.4 SWOT-analyse ........................................................................................................................................................................... 19 

3.5 Het aanbod kwalitatief naar een hoger niveau..................................................................................................................... 21 

Hoofdstuk 4: Strategie; anders zichtbaar......................................................................................................................................... 21 

4.1  De ambities ............................................................................................................................................................................... 21 

4.2 Invulling van de taken.............................................................................................................................................................. 22 

Hoofdstuk 5: Marketing- en communicatieplan ............................................................................................................................ 25 

5.1     De doelgroepen ....................................................................................................................................................................... 25 

5.2 Samenwerking met derden .................................................................................................................................................... 28 

5.3         Samenwerking en partnerschap ............................................................................................................................................ 28 

5.4          Speerpunten in de uitvoering .................................................................................................................................................. 31 

5.5 Campagneontwikkeling .......................................................................................................................................................... 32 

5.6 Planning .................................................................................................................................................................................... 37 

Hoofdstuk 6: De organisatie nader beschouwd ............................................................................................................................ 38 

Bijlage 1 .................................................................................................................................................................................................... 42 

Bijlage 2; Overlegstructuren ................................................................................................................................................................... 44 

Bijlage 3; Wat doen we voor onze partners ......................................................................................................................................... 45 



 

 

3 

 

Voorwoord  

 
Voor u ligt het beleidsplan Regiopromotie Midden-Limburg 2017-2020. De in dit beleidsplan opgenomen voornemens zijn voor een 
belangrijk deel gelijk aan de succesvolle wijze waarop VVV Midden-Limburg de afgelopen zes jaren haar positie in de toeristisch-
recreatieve markt als informatie- en promotieorganisatie voor de regio Midden-Limburg heeft waargemaakt. 
 
Actuele ontwikkelingen, zoals de verdergaande digitalisering, de terugtredende overheid en vooral ook de dynamische 
ontwikkelingen in de sector, geven aanleiding accenten in de strategie en uitvoering te verschuiven. Om de aansluiting bij de grote 
diversiteit aan stakeholders, we noemen ze graag onze partners, niet te verliezen, willen we als VVV Midden-Limburg ‘Anders 
zichtbaar, zichtbaar anders’ gaan opereren in de markt. 
 
Voor een belangrijk deel zal dit ‘Anders zichtbaar, zichtbaar anders’ handelen voortkomen uit onze wijze waarop we de markt 
proactief tegemoet treden met een modern en dynamisch (digitaal en analoog) dienstverleningspakket. Daarbij zullen we de focus 
meer leggen op maatwerk waarmee we gemeenten, ondernemers en overige stakeholders vanuit hun eigen identiteit een plek 
kunnen geven in het zich op toeristisch-recreatief gebied sterk ontwikkelende Midden-Limburg. Met het sterke merk ‘Limburg’ als 
drager. 
 
We gaan dichter bij lokale clusters, belangenorganisaties en platforms, opereren. Daar waar mogelijk zelfs als verlengstuk. Zo 
bedienen we onze doelgroepen beter en groeien we uit tot dé Destination Marketing Organisatie van Midden-Limburg. Deze 
ontwikkeling moet onze positie op de lange termijn verder versterken. De verbreding van onze dienstverlening naar onze 
stakeholders kan een stimulans zijn voor een sterker en nog beter in de regio verankerd draagvlak en verdienmodel, waarin 
overheid en ondernemers samen optrekken. 
 
Met ons enthousiast en bevlogen team van professionals en vrijwilligers blijven we aansluiten op de actuele ontwikkelingen in de 
regio en de vraag en behoefte van onze stakeholders. Dat doen we in een goede samenwerking met de aangesloten gemeenten 
en ondernemers. Onze gemeenschappelijke passie voor Midden-Limburg is daarbij het vertrekpunt. 
 
 
 
Juni 2016 
 
 
Giel Polman 
Directeur  
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Samenvatting  

 
Het succes van een gezamenlijke regiopromotie is sterk afhankelijk van de wil van de deelnemende gemeenten, ondernemers en 

initiatieven om vanuit de eigen kracht en de eigen sterke merken te bouwen aan één sterk merk; Midden-Limburg.  

VVV Midden-Limburg wordt duidelijk herkend en erkend als partner en motor achter de regiopromotie voor Midden-Limburg. Het 

ondernemerslandschap verandert echter ingrijpend en organiseert zich telkens weer op nieuwe manieren (bijv. ontwikkeling 

ondernemersfondsen en BIZ), de overheid bezint zich, zeker in regionaal verband,  op nieuwe taken en een andere positie. 

Daarnaast is de consument niet te vangen in één definitie. 

Het onderliggend promotieplan van VVV Midden-Limburg 2017-2020 zien wij dan ook als een vervolgstap op de ingeslagen weg 

die we in 2010 hebben ingezet. Voortbouwend op het vertrouwen van het bedrijfsleven en de overheid kent VVV Midden-Limburg 

een belangrijk hoofddoel: het optimaal op de kaart zetten van het toeristische merk ‘Midden-Limburg’. Met het sterke merk 

‘Limburg’ als drager. 

Voor een succesvol vervolg is het cruciaal, dat alle partijen de samenwerking continueren, waardoor de ingeslagen weg verder 

kan worden uitgebouwd. Dat willen we ‘zichtbaar anders’ oppakken. 

Randvoorwaarden voor een succesvolle regiopromotie zijn:  

 een aantrekkelijk aanbod vanuit de regio/het bedrijfsleven voor zowel dag- als verblijfsrecreanten; 

 voldoende budget om de ambities die vanuit overheid en bedrijfsleven aan VVV Midden-Limburg worden gesteld op een 
goede manier te kunnen uitvoeren.  

 

Het toeristisch-recreatieve aanbod van Midden-Limburg is divers. Alhoewel er in Midden-Limburg een groot aantal voorzieningen 

zijn voor zowel dag- als verblijfstoerisme, voert het dagtoerisme de boventoon. Het blijft moeilijk om mensen voor een langer 

verblijf in de regio vast te houden. In het aanbod ontbreekt een evenwichtige balans tussen de mogelijkheden voor dag- en 

verblijfsrecreatie. Uit diverse marktanalyses blijkt onder andere dat het noodzakelijk is om de kwaliteit van de accommodaties een 

impuls te geven en de synergie tussen accommodaties en omgevingskwaliteit beter te benutten, zodat Midden-Limburg wordt 

doorontwikkeld tot een meer aantrekkelijke bestemming voor verblijfsrecreanten. Ook de kansen die het grensoverschrijdend 

toerisme biedt, dienen daarbij beter benut te worden. 

Het vertrekpunt voor de regiopromotie kent drie motieven: 

 het stimuleren van de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg; 

 het ontwikkelen van de werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve branche; 

 het bevorderen van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en promotieorganisaties, waardoor de promotie 
naar een hoger niveau kan worden getild. 

De ambities van de regiopromotie vanuit VVV Midden-Limburg zijn meerledig: 

 Het aantrekken van meer bezoekers naar de regio Midden-Limburg; 

 Het stimuleren van langer verblijf (meerdaags verblijf); 

 Het stimuleren van groei van de werkgelegenheid in de sector. 

Het effect: bezoekers besteden meer in de regio en zorgen voor een economische 

impuls. 

Langer verblijf zorgt voor meer inkomsten 
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Anders zichtbaar, zichtbaar anders 

De komende beleidsperiode vindt er een accentverschuiving plaats in de zichtbaarheid van de organisatie. De afgelopen jaren 

hebben daarbij in het teken gestaan van het bouwen aan een sterke organisatie, draagvlak en vooral ook vertrouwen. Deze missie 

is geslaagd. Echter, uit diverse onderzoeken blijkt dat de ondernemers en ook andere stakeholders VVV Midden-Limburg nog niet 

altijd zien als dé marketing- en promotiepartner voor de regio. Daarom willen we als organisatie in de breedte van onze 

dienstverlening beter zichtbaar zijn. 

In onze ambities positioneren we ons als dé Destination Marketing Organisatie voor de regio. Om die belofte waar te kunnen 

maken, zal de externe gerichtheid en de dienstverlening van VVV Midden-Limburg een extra impuls dienen te krijgen (anders 

zichtbaar), waarbij het accent komt te liggen op: 

 Het zijn van een onafhankelijke organisatie, laagdrempelig toegankelijk en vooral inspelend op de vraag en behoefte van 

de stakeholders (vraag- en klantgericht); 

 Het zijn van hét onafhankelijke en objectieve kennis- en 

informatiecentrum op het gebied van toerisme en recreatie, 

hét informatiecentrum voor bezoekers (zo volledig mogelijk 

aanbod, conversie) en stakeholders (in kaart brengen van 

trends en ontwikkelingen, vertalen van beschikbare data naar 

bruikbare informatie op stakeholdersniveau als onderdeel van 

ons nieuwe dienstenpakket). 

 De doorontwikkeling van de projectfunctie ter versterking van 

regionale en euregionale projecten op het gebied van 

(dag)toerisme en recreatie. 

 

De strategie wordt vertaald naar drie kerntaken:  

 Verenigen; het aangaan van samenwerkingen met overheid, bedrijfsleven, instellingen en (boven)regionale 

promotieorganisaties; 

 Verbinden; het stimuleren van samenwerking om te komen tot nieuwe product-markt-combinaties en vernieuwende 

dag- en meerdaagse arrangementen; 

 Verleiden; ontwikkelen en beheren van promotieconcepten, ontwikkelen en uitvoeren van promotieactiviteiten, 

ondersteunen van toeristisch-recreatieve projecten en evenementen op het gebied van promotie en marketing, het 

onderhouden en genereren van perscontacten. 

Deze taken samen onderstrepen het integrale karakter van de promotiestrategie en kunnen niet los van elkaar worden bezien.  

 

Binnen de beperkingen van het beschikbare budget kan en wil VVV Midden-Limburg een rol spelen als verlengstuk van bestaande 

clusters, ondernemersverenigingen en platforms, dichtbij de stakeholders. VVV Midden-Limburg kan enerzijds vanuit haar 

promotie- en informatiefunctie een bijdrage leveren om het aanbod kwalitatief naar een hoger niveau te tillen en onder de 

aandacht van een groot publiek te brengen. Anderzijds kan zij de informatie- en kennisbron zijn die stakeholders helpt in de 

dynamiek van de markt ‘anders zichtbaar’ te blijven. 

Samenwerking met en betrokkenheid van bedrijfsleven en overheid zijn de basis voor een solide en duurzame regiopromotie. Om 

de samenwerking te intensiveren wordt er nauw samengewerkt met de bestaande lokale – in elke gemeente aanwezige – 

clusters. Daar waar mogelijk (en betaalbaar) is VVV Midden-Limburg vanuit haar expertise en inbreng een professioneel 

verlengstuk van deze clusters en kan zij daar waar mogelijk (betaald) de coördinatie en regie van deze organisaties voeren. 

Ondernemers informeren over trends en ontwikkelingen 
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In de uitvoering kiest VVV Midden-Limburg voor een focus op zes speerpunten: 

1. Online marketing; internet als drager voor de marketingcommunicatie; verdere uitbreiding van de internetactiviteiten door 

in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen .  

2. Positionering Midden-Limburg vanuit de sterke merken; diverse media-uitgaven (magazines, beurzen en adverteren). 

3. Ambassadeurs werven en behouden; stakeholders en bezoekers als ambassadeurs inzetten voor promotie van de 

regio.   

4. Midden-Limburg in de kijker; persreizen, perscontacten en free publicity. 

5. Bedrijven als communicatiekanaal voor regiopromotie; het ontwikkelen van instore en outdoor media en links op 

websites partners. 

6. Doorontwikkeling van de projectfunctie; de accentverschuiving ‘Anders zichtbaar, zichtbaar anders’ krijgt met name 

gestalte met het verder doorontwikkelen van de projectfunctie en het daarbij behorende dienstenpakket. 

 

Succesvolle gebiedspromotie blijft een lastige opgave, omdat geen 

enkele organisatie alléén de uitdaging van regiopromotie aankan. De 

toerist kent namelijk geen grenzen. De kernactiviteiten voor toerisme in 

Midden-Limburg (natuur – o.a. fietsen en wandelen, cultuur – o.a. 

musea, historisch erfgoed, waterrecreatie met de Maasplassen, 

shoppen met o.a. het Designer Outlet en het buitenland dichtbij met 

Duitsland en België) zijn de unieke verkooppunten (USP) van de regio 

voor toerisme.  Geen enkele gemeente heeft al deze kernwaardes in 

huis, waardoor men niet uniek is en verblijfstoeristen moeilijk zijn te 

verleiden om meerdere dagen in een gemeente te verblijven. Om deze 

toeristen toch naar de regio te halen is samenwerking nodig om het 

regionale aanbod onder de aandacht te brengen en te vermarkten. 

Alleen dan kan succesvol ingezet worden op een stijging van het 

aantal verblijfstoeristen in de regio, waar dan alle gemeenten van 

profiteren en een duidelijke win-win situatie ontstaat.  

In deze beleidsperiode wordt de externe gerichtheid van VVV Midden-Limburg verder vergroot en de dienstverlening nog beter 

afgestemd op de snel veranderende vraag en behoefte van de stakeholders.  

VVV Midden-Limburg wil dé Destination Marketingorganisatie van de regio zijn, een sterk merk en betrouwbare partij voor alle 

marketing- en promotieactiviteiten van ondernemers en gemeenten in Midden-Limburg.  

Het is aan ons allen om de kans te pakken Midden-Limburg in de schijnwerper te zetten. 

De toerist kent geen grenzen 
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Hoofdstuk 1: Inleiding  

 

1.1 Een sterke regio 

 
In goede samenspraak met zeven Midden-Limburgse gemeenten Weert, Roermond, Roerdalen, Nederweert, Maasgouw, Beesel 
en  Leudal (tot en met 2011) heeft VVV Midden-Limburg vanaf 2010 taak op zich genomen om als sturende partij de regiopromotie 
centraal op te pakken.  
 
Vóór 1-1-2010 was onderstaande situatie van toepassing op een aantal belangrijke kernwaardes voor de destijds gezamenlijke 
VVV Noord- en Midden-Limburg 
 

 90.000 bezoekers op de website 
 110 partners 
 Weinig vertrouwen in Midden-Limburg in het merk VVV 
 Opstart van allerlei alternatieve promotie organisaties (o.a. TROM) 
 Ondernemers en gemeenten voelden zich niet vertegenwoordigd door het merk VVV 
 Zeer geringe aanwezigheid in toeristische netwerken in de regio Midden-Limburg 
 Nauwelijks samenwerkingsverbanden met toeristische partijen in Midden-Limburg 

 
Nu na, 6 jaar regio VVV Midden-Limburg is de situatie drastisch veranderd.  
Enkele kernwaardes 
 

 450.000 bezoekers op de website 
 Extra digitale zichtbaarheid op diverse andere digitale podia (o.a. 19 informatiezuilen, website en nationale app van VVV 

Nederland, Roermond app)  
 350 partners 
 Vertrouwen in het merk en VVV organisatie is terug 
 VVV (merk) is op allerlei podia in Midden-Limburg weer zichtbaar 
 VVV Midden-Limburg participeert in tientallen netwerken in Midden-Limburg 
 Naast lokale, regionale en nationale samenwerking, is er ook samenwerking met Duitse en Belgische partijen 

 

 
 
 
Nu, na 6 jaar, kan dan ook worden geconcludeerd, dat VVV Midden-Limburg duidelijk wordt herkend en erkend als partner en 
motor achter de regiopromotie voor Midden-Limburg.  
 
Het onderliggend promotieplan van VVV Midden-Limburg 2017-2020 zien wij als een vervolgstap op de ingeslagen weg. 
Voortbouwend op het vertrouwen van het bedrijfsleven en de overheid kent VVV Midden-Limburg een belangrijk hoofddoel: het 
optimaal op de kaart zetten van het toeristische merk ‘Midden-Limburg’. Met het sterke merk ‘Limburg’ als drager.  
 

VVV Midden-Limburg organiseert netwerkbijeenkomsten 
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Het ondernemerslandschap verandert echter ingrijpend, de overheid bezint zich op nieuwe taken en een andere positie, zeker in 
regionaal verband, en de consument is niet te vangen in één definitie.  
 
Dit biedt kansen voor VVV Midden-Limburg om zich als dé Destination Marketing Organisatie van de regio te positioneren. Om 
goed in te spelen op deze veranderingen willen we dit proces  ‘Anders zichtbaar, zichtbaar anders’ oppakken. 
 

1.2 Regiopromotie vanuit de eigen kracht 

 
In de afgelopen decennia heeft er in Midden-Limburg een uitgebreide discussie plaatsgevonden over regiopromotie. Het is een 
uitdagende opgave om de belangen van de verschillende stakeholders te behartigen vanuit één organisatie. Het feit dat het voor 
2010 heeft ontbroken aan een lange termijn visie en samenhang, er sprake was van versnippering en de gemeenten afzonderlijk 
geringe toeristische herkenbaarheid hebben, kwamen de promotie niet ten goede. 
 
De samenwerking met VVV Midden-Limburg heeft de noodzakelijke structuur in de regiopromotie gebracht. Het draagvlak groeit 
en de bereidheid de schouders er onder te zetten is voelbaar. Er is ingezet om de regio vanuit haar sterke merken, in samenhang 
en vanuit een gezonde samenwerking onder de aandacht te brengen. Er ligt een visie, en dankzij de goede samenwerking en de 
(door)ontwikkeling van interactieve regiopromotie (met internet als drager) wordt het voor de deelnemers steeds gemakkelijker mee 
te liften op de kansen en mogelijkheden die regiopromotie biedt. Steeds meer bezoekers weten de regio en VVV Midden-Limburg 
te vinden. De herkenbaarheid wordt groter.  
 
Nog niet iedereen ziet de kansen en mogelijkheden van deze gezamenlijke regiopromotie, daarom zetten we in deze 
beleidsperiode in op ‘Anders zichtbaar, zichtbaar anders’. Juist ook om alle stakeholders nog nadrukkelijker en actiever te 
betrekken en als marketingorganisatie nog beter aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen in de omgeving en markt en de vraag 
en behoefte van onze stakeholders. 
 

1.3 VVV Midden-Limburg als netwerkorganisatie 

 
In 1999 werd VVV Noord- en Midden-Limburg opgericht, zijnde de promotieorganisatie van de regio Noord- en Midden-Limburg. 
Door politieke verdeeldheid en onvoldoende vertrouwen van het bedrijfsleven is de regionale VVV Noord- en Midden-Limburg in 
2007 echter weer opgeheven. VVV winkels werden losgekoppeld van de promotie- en marketingactiviteiten, waardoor de 
individuele gemeenten weer financieel verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de winkels. De gemeenten zijn nu zelf 
verantwoordelijk voor het gastheerschap, verzorgd door VVV-winkels. 
In 2009 is de taak voor de regiopromotie in opdracht verleend aan VVV 
Midden-Limburg. VVV Midden-Limburg heeft op verzoek van de zeven 
gemeenten de reeds uitgevoerde taak regiopromotie volledig 
ondergebracht in de eigen organisatie. 
 
In samenwerking met de Stichting Promotie Noord-Limburg 
(voorganger van Leisure Port) en de 13 gemeenten is de Stichting 
Routebureau Noord- en Midden-Limburg succesvol opgestart. Een 
initiatief waar ook VVV Midden-Limburg actief in participeert. Het 
Routebureau coördineert het knooppuntennetwerk voor fietsers in de 
regio. De samenwerking leidt tot een betere kwaliteit en efficiency op 
het gebied van alle recreatieve routeontwikkelingen en het onderhoud 
van de recreatieve routes. 
 
De afgelopen jaren heeft de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg 
(GOML), een samenwerkingsverband van de gemeenten, tot een 
steeds nauwere samenwerking in de economische ontwikkeling van 
de regio geleid. VVV Midden-Limburg is op het gebied van economie 
en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen nauw betrokken geweest bij 
de planvorming en ontwikkelingen binnen de GOML. In 2015 is dit verband overgegaan in het Samenwerkingsverband Midden-
Limburg (SML). Vanuit dit nieuwe samenwerkingsverband werken gemeenten, nadrukkelijker dan voorheen, samen met 
stakeholders aan de toekomst van de regio. De regionale ambitie op het gebied van toerisme en recreatie is beschreven in ‘De 
agenda van Midden-Limburg’. Ook VVV Midden-Limburg is actief betrokken bij de totstandkoming van de agenda en wil haar rol in 
de uitvoering proactief oppakken. 
 

Wandelen en fietsen m.b.v. knooppunten 
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Op provinciaal niveau is er steeds meer samenwerking, zowel tussen de Samenwerkende VVV’s Limburg (SVL),  als met overheid 
en bedrijfsleven. De provinciale brandingactiviteiten worden samen opgepakt (Limburg campagne). Komende jaren worden de 
brandingactiviteiten provinciebreed ingestoken. Er wordt opgetrokken met Connect Limburg, een initiatief om de veelkleurigheid 
van onze provincie internationaal onder de aandacht te brengen. 
 
Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht en gevonden met de gemeente 
Echt-Susteren, om daar waar mogelijk gezamenlijk projecten op te pakken en 
toeristische informatie te delen.  
 
Op digitaal gebied wordt samengewerkt met VVV regio’s De Groote Heide (o.a. 
Craenendonck), De Peel (o.a. Asten, Deurne) en de Brabantse Kempen (o.a. 
Eersel, Oirschot), waardoor gezamenlijk opgetrokken kan worden en 
informatie en kennis wordt gedeeld. Ook wordt digitale informatie gedeeld met 
Rivierpark Maasvallei, Grenspark Kempen~Broek, CityManagement Roermond 
en Met-ons-in-Weert. 
 
Op nationaal niveau wordt contact onderhouden met VVV Nederland en heeft 
de directie van VVV Midden-Limburg zitting in VVV-formuleraad van VVV 
Nederland, waardoor onze inbreng in de besluitvorming maximaal wordt 
benut. Daarnaast kunnen we direct inspelen op hetgeen er zich op landelijk 
niveau aan trends en veranderingen voordoen.  
 
Ook op internationaal niveau zijn flinke stappen gezet. Zo zijn inmiddels twee 
Duitse buurgemeenten, Wassenberg en Brüggen, actief partner van VVV 
Midden-Limburg. Er wordt verwezen naar elkaars toeristische mogelijkheden. 
Via de SamenwerkenVVV’s Limburg worden marketing campagnes in 
Duitsland (Nord-Rhein-Westfalen) en België (Vlaanderen) opgezet. Ook zijn er nauwe contacten met diverse Belgische ondernemers 
en gemeenten.  
 
 
De ambities reiken de komende jaren echter verder. VVV Midden Limburg positioneert zich steeds meer als dé Destination 
Marketing Organisatie voor de regio. Om die belofte waar te maken, zal de externe gerichtheid en de dienstverlening van VVV 
Midden-Limburg een extra impuls dienen te krijgen (anders zichtbaar, zichtbaar anders), waarbij het accent komt te liggen op: 

 Het zijn van een onafhankelijke organisatie, laagdrempelig toegankelijk en vooral inspelend op de vraag en 
behoefte van de stakeholders (vraag- en klantgericht); 

 Het zijn van hét onafhankelijke en objectieve kennis- en informatiecentrum op het gebied van toerisme en recreatie, 
hét informatiecentrum voor bezoekers (volledige aanbod en mogelijkheden, conversie) en stakeholders (in kaart 
brengen van trends en ontwikkelingen, vertalen van beschikbare data naar bruikbare informatie op 
stakeholdersniveau als onderdeel van ons nieuwe dienstenpakket). 

 De doorontwikkeling van de projectfunctie ter versterking van regionale en euregionale projecten op het gebied van 
(dag)toerisme en recreatie. 

 
VVV Midden-Limburg groeit uit tot dé Destination Marketing Organisatie voor de regio door intensief op te trekken met de lokale 
overheden.  
 
VVV Midden-Limburg ontwikkelt haar kennis- en informatiefunctie verder door. 
 
In samenwerking met de stakeholders, waarbij nadrukkelijk de overheid wordt genoemd, wordt de projectfunctie verder vorm en 
inhoud gegeven. 
 

 

De 7 Midden-LImburse gemeenten met Brüggen en Wassenberg 



 

 

10 

 

1.4 Opdracht en gelden 

 
De gelden voor de gebiedspromotie worden beschikbaar gesteld door het bedrijfsleven (via deelname aan VVV Midden-Limburg 
en afname van diensten) en de zes deelnemende gemeenten. Het plan is succesvol als alle bij de regiopromotie betrokken partijen 
elkaar gemakkelijk vinden en optimaal samenwerken. 
 
VVV Midden-Limburg is er in geslaagd steeds meer ondernemers aan zich te binden. Ook wordt grensoverschrijdend naar 
partnerschap gezocht, waardoor op dit moment de gemeente Brüggen en de gemeente Wassenberg als partners zijn 
toegetreden. Het aantal partners is in vijf jaar tijd is gegroeid tot circa 350 ondernemingen, een toename van bijna 300%.  
 
Budget 
Voor de uitvoering van de regiopromotie beschikt VVV Midden-Limburg over twee hoofdgeldstromen:  

 Budget beschikbaar gesteld door de gemeenten. Het betreft een budget van € 210.000; 
 Budget gegenereerd uit een partnerbijdrage vanuit het bedrijfsleven (partnerpakketten). Het betreft een budget van circa 

€ 120.000. 
 
VVV-organisatie is lean-en-mean. Dit betekent dat we met geringe middelen maximaal presteren. Dit uit zich in de respectabele 
groeicijfers die VVV Midden-Limburg de afgelopen 6 jaar heeft laten zien (zie paragraaf 1.1). Als middelen en prestatie afgezet 
wordt tegen de financiële middelen die de regio’s Noord-Limburg en Zuid-Limburg ter beschikking hebben, dan mag deze  
prestatie zelfs als buitengewoon worden beschouwd. 
 
De financiële middelen, die door gemeenten momenteel worden betaald voor de reguliere marketing- en promotietaken - zoals 
die de afgelopen 4 jaar zijn uitgevoerd - in principe, aangepast met de inflatiecorrectie/indexering (zie opmerking), dekkend 
moeten zijn.  
 
Als het ambitieniveau van gemeenten en ondernemers echter verder reikt dan het huidige niveau, dan zal gekeken moeten 
worden naar aanvullende financiering. Daarnaast zal VVV Midden-Limburg zich steeds meer profileren als projectorganisatie. 
Vanuit deze positie is het de bedoeling aanvullende financiële middelen te genereren op projectbasis. In hoofdstuk 7 zijn deze 
voornemens doorvertaald in een meerjarenbegroting. 
 
Opmerking: 
Vanaf 2010 tot op heden is geen indexering toegepast op de bijdrage vanuit de gemeenten. Dit is in dit nieuwe plan wel voorzien.  

 
 
VVV Midden-Limburg werkt intensief samen met andere partijen die verblijf- en dagtoerisme promoten (waaronder 
Samenwerkende Vereniging Limburg) en maakt gebruik van bestaande kanalen en platforms (waaronder Connect Limburg) voor 
een meer efficiënte en effectieve inzet van middelen. 
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1.5 Randvoorwaarden 

 
Regiopromotie alléén is onvoldoende om bezoekers een dag of langer vast te houden in de 
regio en meer geld te laten besteden. Daarvoor moeten een aantal randvoorwaarden goed 
ingevuld zijn of ingevuld worden. 
 
Midden-Limburg kent inmiddels vijf belangrijke pijlers: 

 Winkelen 
 Natuur 
 Cultuur 
 Water 
 Het buitenland dichtbij 

In de achter ons liggende jaren is de vijfde pijler toegevoegd. De kansen die het 
grensoverschrijdend toerisme biedt, dienen optimaal benut te worden. 
 

Verbinding van de pijlers 

De pijlers afzonderlijk bieden geen unieke waarde. Meerdere regio’s hebben op afzonderlijk 
gebied iets en soms zelfs veel meer te bieden. 
 
De unieke kracht van de regio ligt in de verbinding van de vijf pijlers. De benoemde pijlers 
(winkelen, natuur, cultuur, water en het buitenland dichtbij) bieden in samenhang niet alleen 
een goede houvast om het aantrekkelijke van de regio in onder te brengen, maar versterken 
door de verbinding ook het merk ‘Midden-Limburg’. De visie van SML sluit aan op de 
verbinding van de pijlers en zet in op meer afstemming. 
 
Het succes van regiopromotie is sterk afhankelijk hoe het aanbod zich binnen de vijf pijlers 
ontwikkelt (zie ook ‘aantrekkelijke regio) en hoe we er met z’n allen in slagen de pijlers met 
elkaar te verbinden. Juist door verbinding van de pijlers kunnen we de bezoeker van de regio 
langer in ons gebied vasthouden en de economische slagkracht van de sector versterken. 
Door verbinding is het mogelijk de regio nog beter te ontdekken en te beleven.  
 
Daarnaast is de bereidheid tot samenwerking vanuit de gemeenten naar VVV Midden-
Limburg en omgekeerd van groot belang. Refererend aan het eerder geschetste beeld van de 
toerist die geen grenzen kent, is het van belang de grote diversiteit aan kwaliteiten van de 
afzonderlijke gemeenten in Midden-Limburg als gebied te promoten. Alleen dan slagen we 
erin toeristen langer in de regio te laten verblijven. 
 
Alle partijen – bedrijfsleven, VVV Midden-Limburg en overheid – zullen binnen de vijf pijlers 
blijvend op zoek gaan naar verbinding om de economische slagkracht van toerisme en 
recreatie te versterken. 
 

  

 

De vijf pijlers in beeld 
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Impuls voor de zakelijke markt 

De unieke kracht van de regio kan worden versterkt als vanuit de 
verbinding van de vijf pijlers ook de zakelijke markt tot een meer 
prominente doelgroep kan worden gemaakt. Het aanbod in de 
regio is aantrekkelijk voor de zakelijke markt (MICE; meetings, 
incentives, conferencing and exhibitions), maar dit komt maar 
beperkt tot ontwikkeling. De regiopromotie richt zich wellicht te 
eenzijdig op andere marktsegmenten. 
 
Het richten op de zakelijke markt biedt mogelijkheden om nieuwe 
productmarktcombinaties te ontwikkelen en daarmee de 
aantrekkingskracht van de regio verder te versterken. 
 
In samenwerking met ondernemers en gemeenten worden 
mogelijkheden voor de zakelijke markt opgepakt en geïntegreerd 
in de regiopromotie. 
 

Aantrekkelijke regio, kwaliteit ondernemerschap en internationalisering 

De aantrekkingskracht hangt samen met kwantitatieve aspecten (omvang en capaciteit van het aanbod, investeringen in attractief 
aanbod in zowel dag- als verblijfsrecreatie, e.d) en vooral kwalitatieve aspecten (bereikbaarheid, service en kwaliteit van de 
aanbieders, attractiviteit van het aanbod, bereidheid tot samenwerking tussen stakeholders, etc.). 
In dit kader biedt de internationale ligging kansen, die we steeds beter benutten. Grensoverschrijdende regiopromotie en een meer 
internationaal gericht ondernemerschap kan bijdragen aan een verdere economische versterking van de sector. 
De vijfde pijler ‘het buitenland dichtbij’ biedt in twee richtingen mogelijkheden: het aanbod kan worden verbreed en (dag)toeristen 
over de grens kunnen gemakkelijker worden bereikt. 
 
Alle partijen – bedrijfsleven, VVV’s en overheid – zullen intensief met elkaar moeten optrekken om de aantrekkingskracht van de 
regio (inter)nationaal te versterken. 
 

 

Hoofdstuk 2: Regiopromotie; de ontwikkelingen tot nu 

 

2.1  Missie 

 
Missie VVV Midden-Limburg 
VVV Midden-Limburg omschrijft in haar missie de regiopromotie als volgt:  
 
Wij brengen het actuele aanbod van ondernemers, instellingen en evenementen 
onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek, door: 

 samen te werken met en goed bereikbaar te zijn voor alle bij het 
toerisme en recreatie betrokken partijen in de regio en de euregio; 

 aansluiting te zoeken bij promotie-initiatieven in en buiten de regio, ook 
internationaal en van daaruit nieuwe initiatieven in de regio te 
stimuleren; 

 betrokken partijen zodanig te faciliteren op het gebied van promotie, 
dat zij efficiënt en effectief hun doelgroepen kunnen bereiken; 

 de regio als één integraal product voor toeristisch-recreatieve 
doeleinden neer te zetten en daarbij ook over de euregionale grenzen 
heen te kijken; 

 gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan en samen te 
werken met overheid, bedrijfsleven en andere organisaties in de regio 
en euregio.  
 

Zakelijke bijeenkomst bij Oolderhof in Herten 

VVV Midden-Limburg promoot de regio op de Fiets- en 

Wandelbeurs in Utrecht en Antwerpen 
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Samenwerking op Limburgse schaal 
VVV Midden-Limburg blijft het belangrijk vinden om aansluiting te zoeken bij regionale en euregionale initiatieven. De gezamenlijke 
campagne van de SamenwerkenVVV’s Limburg (SVL) ‘Liefde voor het leven’ krijgt een vervolg in afstemming met de provincie 
Limburg.  

Ook de internationale promotie (met name gericht op Nord-Rhein-Westfalen in Duitsland en België) krijgt vorm vanuit verschillende 
initiatieven waar VVV Midden-Limburg bij is aangesloten  (waaronder Connect Limburg en Intereg-projecten). In de bewerking van 
de buitenlandse markt wordt ook samengewerkt met de SamenwerkenVVV’s Limburg (SVL) 

De samenwerking op Limburgse schaal is een sterke pijler bij het aantrekken van toeristen naar de Limburg. Wij nemen zitting in de 
directie van de SVL, bieden onze diensten aan en stemmen initiatieven af. 

 

2.2  Promotie- en informatiefunctie van VVV Midden-Limburg 

 
In de uitvoering leidt dit tot drie functies voor VVV Midden-Limburg: 
 
De promotiefunctie: 

 het ontwikkelen en beheren van de integrale regiopromotieconcepten;  
 het ontwikkelen en uitvoeren van integrale regiopromotieactiviteiten; 
 ondersteunen van toeristisch-recreatieve projecten en evenementen op het 

gebied van promotie en marketing (niet de organisatie, uitvoering en 
vergunningverlening); 

 het actief opzoeken van, benaderen van en contact onderhouden met de pers; 
 het stimuleren van samenwerking om te komen tot nieuwe product-

marktcombinaties en vernieuwende dag- en meerdaagse arrangementen.’ 
De promotiefunctie is onze kernactiviteit en vormt feitelijk het fundament onder onze positie 
in de markt. De hieraan gekoppelde taken en activiteiten zien we als de basis voor 
samenwerking met onze stakeholders. 
 
De projectfunctie: 

 het initiëren van en het voeren van regie en coördinatie over regionale en euregionale projecten op het gebied van 
(dag)toerisme en recreatie; 

 het actief ondersteunen, eventueel organiseren en uitvoeren van regionale en euregionale projecten op het gebied van 
(dag)toerisme en recreatie; 

 het uitvoeren van regiopromotie voor geïnitieerde regionale en euregionale projecten op het gebied van (dag)toerisme en 
recreatie.  

De projectfunctie willen we in de komende beleidsperiode verder doorontwikkelen. 
 
De informatiefunctie: 

 informeren en toeristische service verlenen aan bezoekers en inwoners van de regio;  
 verwerken van reserveringsverzoeken;  
 de merchandising van Midden-Limburg-producten.  

De informatiefunctie wordt in dit promotieplan buiten beschouwing gelaten. 
 

 

VVV Midden-Limburg organiseert persreizen 

ter promotie van de regio 
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2.3 Ontwikkelingen op hoofdlijnen 

 
In 2010 is VVV Midden-Limburg gestart met een nieuwe afdeling marketing met als taak om de regiopromotie uit te gaan voeren. 
De afdeling bestaat inmiddels uit vijf personen (3,5 fte verdeeld over de twee taakgebieden marketing en accountmanagement; zie 
hoofdstuk 6). 
 
In eerste aanleg heeft de afdeling zich gericht op het binden van het bedrijfsleven. In vijf jaar tijden hebben zich ruim 350 partners 
aangesloten. Zij dragen allen bij aan de regiopromotie. Vanuit de groep ondernemers is een Raad van Advies aangesteld. Uit elke 
gemeente hebben ondernemers zitting in deze Raad. Zij toetsen het marketing- en promotiebeleid van VVV Midden-Limburg en 
hebben inspraak in de plannen. 
 

In maart 2010 is onder grote 
belangstelling een nieuwe website 
geïntroduceerd, waarop het 
toeristisch-recreatieve aanbod van 
de regio werd gepresenteerd. 
Internet is de drager van de 
regiopromotie. De 
bezoekersaantallen lagen op circa 
90.000 voor de introductie van 
deze nieuwe site.  
 
Na de bouw van een VVV 
Nederland gerelateerde website, 
met als belangrijkste 
informatiebron de Nationale 
database van VVV Nederland, is 
het websitebezoek inmiddels 
gegroeid naar 450.000 bezoekers 
(een groei van 500%).  
 
Medio 2016 wordt een volgende 
stap gezet in de aanwezigheid op 

internet. Online wint nog steeds aan terrein. Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals moderne social media toepassingen, 
vernieuwende mobiele data toepassingen, breed toepasbare datakoppelingen en slimme inpassing van 
bestaande/vernieuwende internettoepassingen leiden tot meer interactie met stakeholders en bezoekersgroepen.   
 
In 2010 hebben de zeven gemeenten de taak voor regiopromotie definitief overgedragen aan VVV Midden-Limburg. De 
samenvoeging van deze taak in de organisatie met de informatietaak van VVV Midden-Limburg leidt tot meer synergie en 
efficiency. Op verzoek van de Provincie Limburg, de promotieorganisaties en ondernemers worden de jaarlijkse toeristische 
trendrapportages voortaan opgesplitst naar drie regio’s, daardoor zijn cijfers over de prestaties van de sector in onze regio 
zichtbaar. Deze informatie wordt benut om promotie-inspanningen meetbaar te definiëren en de bijdrage zichtbaar te maken. 
 
VVV Midden-Limburg is aangehaakt bij (inter)nationale campagnes, zoals ‘Onbegrensd genieten’. De campagne, gericht op het 
onder de aandacht brengen van evenementen, hotels, bezienswaardigheden, de regio en arrangementen, werd uitgevoerd in 
samenwerking met partners in Duitsland en Nederland. VVV Midden-Limburg blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de 
regiopromotie internationaal op te pakken, onder andere door aan te sluiten bij de provinciale activiteiten in het kader van Connect 
Limburg, een programma gericht op het internationale branding van Limburg. 
 
 
 

Overzicht groeicijfers website bezoek sinds start VVV Midden-Limburg 
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Hoofdstuk 3: Marktanalyse  

  

3.1  Het toeristisch-recreatieve product Midden-Limburg 

 
Midden-Limburg is divers. Toeristen die Midden-Limburg bezoeken, zullen ontdekken dat de regio een aantrekkelijke mix van 
bezoekmotieven biedt.  
Het aanbod is gebaseerd op de vijf genoemde pijlers:  

 winkelen 
 natuur 
 cultuur 
 water 
 het buitenland dichtbij 

 
Nu meer specifieke cijfers voor de ontwikkeling van het toerisme in Midden-Limburg beschikbaar zijn, kunnen we ook de 
ontwikkelingen beter volgen. 
 
Het dagtoerisme voert in Midden-Limburg de boventoon. Grote attracties 
ontbreken, met uitzondering van het Designer Outlet (jaarlijks ruim 5,4 
miljoen bezoekers) en het witte stadje Thorn, die beide een belangrijke 
bezoekersstroom genereren. Nog steeds blijven de Maasplassen een ruwe 
diamant (wel al trekpleister), die bij een verdere doorontwikkeling zou 
kunnen uitgroeien tot een attractie van formaat. Vanaf 2013 heeft de 
provincie met het het Nautisch Programma van Eisen initiatieven van 
ondernemers op en rond de Maasplassen gestimuleerd. Vanaf 2016 wordt 
dit programma verder voortgezet.  

Er vinden in de regio met name in de zomermaanden veel evenementen 
plaats, die een bovenlokaal publiek aantrekken. De kermis en Bospop in 
Weert, het Bevrijdingsfestival en Solar in Roermond, Moulin Blues in 
Nederweert, en evenementen, tentoonstellingen en fairs in Leudal, 
Roerdalen, Maasgouw en Beesel weten veel bezoekers te trekken. 

De mogelijkheden voor wandelen, fietsen en paardrijden zijn zeer 
uitgebreid, dankzij de water- en natuurrijke omgeving en de goede 
recreatieve routestructuren, die gebaseerd zijn op knooppuntnetwerken. 

Het aanbod verblijfsaccommodaties is sterk versnipperd. Midden-Limburg beschikt over ruim honderd verblijfsaccommodaties, 
waaronder hotels (54), (mini)-campings (60), huisjescomplexen (23) en groepsaccommodaties (19). Ook jachthavens in Midden-
Limburg zijn een belangrijke verblijfaccommodatie, zeker in de zomermaanden.  
De verblijfsaccommodaties zijn veelal kleinschalig van opzet, verouderd en weinig gericht op het aantrekken van ‘nieuwe’ 
bezoekers (“het zit toch al elk jaar vol”). Uit onderzoek van ZKA (2015) blijkt dat er ‘veel (verouderde) parken met arbeidsmigranten 
en permanente bewoning zijn in Midden-Limburg’. ‘Jachthavens zijn parkeerplaatsen voor boten’, concludeert ZKA, ‘ze kenmerken 
zich door een verouderde vloot en vaste ligplaatsen.’  

Er zijn slechts enkele grote accommodaties. Uit de toeristische 
trendrapportage Limburg blijkt dat het aantal overnachtingen in de afgelopen 
jaren een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt (ca. 2,1 miljoen 
overnachtingen per jaar). Opvallend is het aantal overnachtingen in 
vakantiewoningen (65% van alle overnachtingen). Het aantal 
hotelovernachtingen in Midden-Limburg is de afgelopen jaren gestegen (van 
3% van alle overnachtingen naar 6% van alle overnachtingen). Daar liggen 
nog groeikansen ten opzichte van het provinciaal (24%) en landelijk (27%) 
gemiddelde. Het aantal kampeervakanties in Midden-Limburg ligt op 16%.  
Als we naar de seizoenen kijken, dan valt op dat met name in het voorjaar 
het aantal Nederlanders dat de vakantie doorbrengt  in Midden-Limburg 
(14%) achterblijft bij het provinciaal (22%) en landelijk gemiddelde (24%).  

Het witte stadje Thorn kent jaarlijks veel bezoekers 

Aantal vakantie in (groeps-)woningen is opvallend hoog 
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Daartegenover staat dat de andere seizoenen goed bezocht zijn (bron: Toeristische Trendrapportage Limburg 2014-2015; Provincie 
Limburg; 2015).  

Toeristen zoeken steeds vaker de gezelligheid op van een (klein) pension of Bed & Breakfast. In Midden-Limburg wordt met een 
groeiend aanbod ingespeeld op deze trend in verblijfsaccommodaties. 

 

3.2  Productaanbod in de regio  

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanwezige productaanbod in de regio. De genoemde thema’s zijn gekoppeld aan 
de aanwezige belevingsmogelijkheden in de regio. 
Vrijwel alle activiteiten zijn gericht op dagrecreatie. Enkel de belevingsmogelijkheid ‘Slapen en opstaan’ richt zich op de 
verblijfsrecreatie. 
Een combinatie van de verblijfsmogelijkheden onder ‘Slapen en opstaan’ en activiteiten uit de andere belevingsmogelijkheden 
bieden kansen voor ‘meerdaags verblijf’.  
Door verbinding van het aanbod in en tussen belevingsmogelijkheden is een veelheid aan bijzondere productmarktcombinaties te 
maken. Voor meer informatie over doelgroepen verwijzen we naar hoofdstuk 5. 
 

Belevingswereld Thema’s 

Zien en doen Voornamelijk gericht op dag attractie 

Eten en Drinken Eetgelegenheden en varianten 

Slapen en opstaan Overnachtingsmogelijkheden en varianten 

Zakelijke Markt Vergaderlocaties 

Groepsarrangementen Activiteiten voor groepen 

 
 

3.3  Cijfers en trends  

Aansluitende bij het vertrekpunt en de ambities van regiopromotie brengen we op basis van de Toeristische Trendrapportages 

Limburg de beschikbare indicatoren in beeld. Het is mogelijk deze cijfers ook op gemeentelijk niveau te ontsluiten. Dat vraagt 

aanvullend onderzoek. In de toekomst zouden we, in navolging van Noord- en Zuid-Limburg, op projectbasis deze ontwikkeling 

voor de gemeenten kunnen inzetten. 
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Economische ontwikkeling 

 2011 2012 2013 2014 

Totaal bestedingen 

vakanties NL gasten (x 

mln) 

60,3* 62 66,8 70 

Bestedingen aan 

vakanties (per jaar 

p.p/per dag p.p.) 

/23,25* 162/27,45* 178/30 181/27,70 

Totaal bestedingen 

uitstapjes (x mln) 

  381  

Bestedingen per 

uitstapje 

  14,48  

*geschat, cijfers Midden-Limburg niet beschikbaar 

Werkgelegenheid 

 2011 2012 2013 2014 

Aantal accommodaties 125* 121* 155 156 

Aantal standplaatsen 23939* 24607* 30447 28927 

Aantal R&T banen  

 

7652 7431 7479 7471  

*geschat, cijfers Midden-Limburg niet beschikbaar 

Toeristisch-recreatieve prestatie-indicatoren 

 2011 2012 2013 2014 

Aantal vakanties 451000* 471000 375000 386000 

Aantal overnachtingen  

(x mln) 

2,1* 2,25 1,88 2,1 

Aantal buitenlandse 

gasten (x 1000) 

131 173 163 163 

Aantal overnachtingen 

buitenlandse gasten 

468 598 590 595 

Aantal uitstapjes  

(x mln) 

  26,3 26,3 

Verblijfsduur (nachten)   5,9 5,5 

     

*geschat, cijfers Midden-Limburg niet beschikbaar 
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VVV Midden-Limburg heeft te maken met een aantal macro-omgevingsfactoren waarop zij zelf geen invloed kan uitoefenen, maar 
waarop zij wel effectief kan inspelen door haar strategisch promotiebeleid hierop af te stemmen.  
 
Sociaal-Demografisch 

 Vergrijzing: in 2040 is een kwart van de bevolking 65-plusser. 
 Verbeterde mobiliteit jeugd. 
 Wereldbevolking en Nederland blijven groeien. 
 Aantal alleenstaanden neemt toe; gezinssamenstellingen veranderen. 

 
Economisch 

 Economie herstelt, na jarenlange negatieve ontwikkeling. 
 Toerisme is geen groeimarkt meer, maar een verdringingsmarkt. 
 Grote leisure-aanbieders (internetaanbieders) bepalen prijs en markt. 
 Verbeterde bereikbaarheid van de regio Midden-Limburg. 
 Leegstand winkels in steden neemt toe. 
 Spanning op de arbeidsmarkt.  

 
Technologisch 

 Verdergaande digitalisering blijft nieuwe toepassingen bieden. 
 Big data zijn ‘King’; databeheer geeft kennis en voorsprong (google, 

mobiele aanbieders, boekingsites, beoordelingsites).  
 Opkomst social media bieden nieuwe interactieve 

communicatiemogelijkheden met doelgroepen. 
 Opkomst van smartphones; speciale app’s (applicaties voor bezoekers), 

mobiele datatoepassingen voor directe verwijzing naar informatie, interactieve rondleidingen (virtual reality), 
GPS-tochten en geocaches. 

 
Ecologisch 

 Klimaatverandering: Nederlandse temperatuur is sneller gestegen dan de 
wereldgemiddelde temperatuur; Midden-Limburg is zelfs het droogste gebied 
van Nederland. 

 De aandacht voor duurzaamheid is de laatste jaren sterk gegroeid. 
Consumenten worden ook steeds bewuster van duurzaamheid; duurzaam 
toerisme wint terrein, dat zien we terug in onder andere maatschappelijk 
verantwoord recreatie-aanbod en toerisme voor iedereen. 

 Steeds meer initiatieven richten zich op duurzaamheid en klimaatneutrale 
oplossingen. 

 De gemiddelde schaalgrootte van verblijfsaccommodaties is groter, tegenreactie 
in de vorm van minicampings, bijzondere (thema-, doelgroep- en design)hotels 
en bed & breakfast ondernemingen. 

 Spiritualiteit en bezinning (religie, het rijke roomse leven) worden belangrijker 
voor mensen. 

 
Politiek 

 Een terugtrekkende overheid, die steeds meer in de rol van regisseur het initiatief 
bij de markt legt. 

 Regionale ontwikkelingen SML; gebiedsontwikkeling sluit aan op de vijf pijlers 
van regiopromotie. 

 Toenemende noodzaak tot samenwerking, maar er is weinig bereidheid zichtbaar om tot constructieve 
samenwerking te komen (kerktorendenken). 

 
In de toeristische Trendrapportage Limburg 2014-2015 van de provincie Limburg worden belangrijke economische trends en 
ontwikkelingen in de sector benoemd. De voor onze regio van belang zijnde kansrijke en zorgelijke ontwikkelingen uit o.a. deze 
rapportage sommen we hier op. 
 
Kansrijke ontwikkelingen: 

 Kwaliteitsverbetering van bestaande product in de verblijfsrecreatie; 
 Revitalisering en transitie van oude parken naar nieuwe parken (vitaliteitscan verblijfssector Limburg); 
 Qua bestedingen is Limburg vakantieprovincie nummer één.  

Opkomst smartphone is belangrijke ontwikkeling 

Designhotels zijn populair onder 

hotelgasten 
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 Vakantiegangers in Limburg spenderen dagelijks gemiddeld € 36,00 per dag per persoon (€ 3,00 tot 5,00 boven het 
landelijk gemiddelde) en € 215,00 euro per vakantie per persoon. In Midden-Limburg bedraagt het bestedingsbedrag € 
28,00 per dag en € 181,00 per vakantie per persoon, lager dan de andere regio’s in Limburg. 

 Het hoge bestedingspatroon duidt er op dat Limburg met name als bestemming voor korte vakanties populair is (hoe 
langer de Nederlander op vakantie gaat, hoe minder hij per dag besteedt). 

 De synergie tussen accommodaties en de omgevingskwaliteit zou veel beter kunnen 
worden benut; in Midden-Limburg (o.a. de Maasplassen) bestaan er nog volop 
kansen voor de sector om de relatie met water beter te leggen; een kansrijke 
ontwikkeling zijn de mogelijkheden voor riviercruises. 

 Op het gebied van wellness/gezondheid en entertainment heeft Limburg blijvende 
potenties; dat sluit aan op de trend van meer bewustwording van het belang van 
gezondheid, ontspanning, de toename van sporten en de behoefte aan vermaak en 
beleving; daarnaast biedt het mogelijkheden de dagrecreatie een jaarrond een 
impuls te geven, daar deze activiteiten ook buiten het hoogseizoen aantrekkelijk 
kunnen zijn voor bezoekers. 

 De gunstige ligging in de Euregio biedt kansen om een samengesteld toeristisch 
product op internationaal niveau te brengen, bv. door de ontwikkeling van de 
Maasplassen als (laagdrempelig) watersportconcept. 
 

Zorgelijke ontwikkelingen: 
 Als er geen innovatie en kwaliteitsslag plaatsvindt, dreigt het bestaand 

verblijftoeristische aanbod gedateerd te worden en te marginaliseren; 
 Er vindt een schaalverkleining van ondernemingen plaats; kleinschalig ondernemerschap heeft veelal tot gevolg dat er 

minder investeringen worden gedaan en er daardoor minder vernieuwing van de grond komt; 
 Ondernemingen zijn delen van het jaar of bepaalde dagen in de week gesloten, hetgeen de verblijfstoeristische 

capaciteit beperkt. 
 Ondernemers in de sector zijn behoudend en blijven in de comfortzone, waardoor ze onvoldoende toekomstbestendig 

zijn en de internationale kansen onbenut blijven. 

 

3.4 SWOT-analyse  

 
Voor de toeristisch-recreatieve bestemming Midden-Limburg maken we op basis van literatuurstudie en marktkennis de volgende 
SWOT-analyse. De sterktes en zwaktes hebben betrekking op de regio als geheel en zijn door de gemeenten, ontwikkelaars en 
promotoren direct beïnvloedbaar. De kansen en bedreigingen zijn niet direct beïnvloedbaar door partijen in de regio en hebben 
dus te maken met ontwikkelingen buiten onze beïnvloedingssfeer.  
  

Wellness neemt een steeds 

belangrijkere positie in 
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Sterkte 

 Rijke streekcultuur en -historie 

 Twee nationale parken en veel tussenliggende 
natuurgebieden 

 Roermond één van de aantrekkelijkste koopsteden in 
Nederland; ruime openingstijden (ook op zondag); 
Designer Outlet als koopattractie 

 Uitstekende bereikbaarheid (zowel via weg- als 
luchtverkeer) 

 Toekomstmogelijkheden Maasplassen voor recreatie 
en toerisme 

 Het aanbod van Midden-Limburg past zeer goed 
binnen de top 6 van meest ondernomen activiteiten 
van gasten in Nederland (uit eten, tochtjes met de 
auto, wandelingen maken, funshopping, bezoek aan 
natuurgebied of -reservaat  
bron: NBTC/CVO 2014) 

 Synergie tussen accommodaties en 
omgevingskwaliteit benutten 

 Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen op het gebied 
van wellness/gezondheid, bezinning/religie en 
entertainment 

 Samengestelde producten op internationaal niveau 
brengen; internationalisering 

 Ruimte voor ondernemen 

Zwakte 

 Verouderd aanbod (verblijfsaccommodaties) 

 Onoverzichtelijk sterk verspreid aanbod (concentratie); de kleine 
schaal leidt tot minder investeringen en te weinig vernieuwing 

 Gebrek aan bezoekmotieven (onderscheidend vermogen)  

 Onvoldoende bekendheid van het aanbod 

 Onvoldoende aanbod voor volledige dagbesteding en 
meerdaagse besteding  

 Ondernemingen zijn delen van het jaar of bepaalde dagen in de 
week gesloten 

 Weersafhankelijk aanbod 

 Aanbod draagt niet altijd bij aan de bestedingen (bijvoorbeeld 
wandelen en fietsen) 

 Gemis aan topattracties 

 Uitstraling openbare ruimte 

 Geringe en moeizame samenwerking (kerktorendenken)  

 Limburg en dus ook Midden-Limburg komen niet voor in de top 10 
van meest bezochte attracties in Nederland (bron: NBTC/CVO 
2014) 
 

Kans 

 Ouderen hebben meer vrije tijd en meer te besteden 
(toenemende vergrijzing) 

 De generatie Millennails (generatie Y), geboren 
tussen 1980 en het begin van de jaren 2000, is 
opgegroeid met internet en maken in toenemende 
mate gebruik van technologie om bestemmingen te 
vinden, te kiezen en te boeken 

 Aantrekkelijkheid voor investeerders  

 Bovenregionale bundeling van krachten (SVL, 
Connect Limburg, Limburg branding) 

 Digitalisering; steeds meer mensen zijn mobiel online 
(meer dan 80% van de bezoekers gebruikt internet 
voor raadpleging; betere bereikbaarheid) 

 Samenwerking met  reisorganisaties (NS, 
busondernemingen, reisorganisatie) 

 Investeringen in hotels (3 van de 5 toeristen verblijven 
in een hotel) 

 Opkomst themavakanties 

 Het inkomend bezoek vanuit het buitenland groeit in 
Nederland 

Bedreiging 

 Toenemende concurrentie andere regio’s; toerisme is een 
verdringingsmarkt geworden (kost meer moeite, tijd en geld om 
markt te veroveren; andere regio’s groeien sneller) 

 Steeds meer regio’s pakken het concept van regiobranding op 

 Informatie is op steeds meer andere manieren te verkrijgen 
(internet, particuliere initiatieven, etc.) 

 Wettelijke beperkingen voor openstelling winkels op zondagen 

 Infrastructuur (dichtslibben; doorstroming van verkeer via de 
N280)  

 Effecten van de financiële crisis 

 Goedkope vliegreizen 
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3.5 Het aanbod kwalitatief naar een hoger niveau 

 
Uit bovenstaande informatie kunnen we concluderen dat de kwaliteit van de regio een impuls behoeft, zodat Midden-Limburg 
wordt doorontwikkeld tot een meer attractieve bestemming voor verblijfsrecreanten. Daarbij is het belangrijk dat het aanbod een 
jaarrond bezoeker en verblijfsrecreanten weet te trekken.  

De balans tussen dag- en verblijfsrecreatie is nog niet optimaal en het aanbod voldoet kwalitatief niet aan de huidige wensen die 
de toerist stelt. Vitalisering en doorontwikkeling van het aanbod is een vereiste om bezoekers langdurig aan de regio te verbinden 
en herhaalbezoeken te genereren.   

Door verbinding kan de unieke kracht van de regio verder worden versterkt. Samenwerking leidt tot vernieuwende arrangementen 
voor de bezoeker en een gezamenlijke promotie maakt van Midden-Limburg en het diverse aanbod een sterk merk! Daarbij stellen 
we nadrukkelijk dat het merk ‘Limburg’ meer dan voorheen de drager voor herkenning is.  
 
Binnen de beperkingen van het beschikbare budget, kan en wil VVV Midden-Limburg een rol hebben in het stimuleren van de 
aanbodontwikkeling. Nadrukkelijk stellen we hier dat ondernemers, SML, OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg), LIOF 
en de overheid het voortouw moeten nemen en VVV Midden-Limburg vanuit haar functies (promotie en informatie) faciliteiten, 
ondersteuning en verbinding kan en wil leveren.  

 

Hoofdstuk 4: Strategie; anders zichtbaar 

 

4.1  De ambities 

 
Het vertrekpunt voor de regiopromotie kent drie motieven: 

 Het stimuleren van de economische ontwikkeling van de regio Midden-
Limburg;  

 Het ontwikkelen van de werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve 
branche; 

 Het bevorderen van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en 
promotieorganisaties, waardoor de promotie naar een hoger niveau 
kan worden getild. 

 
De ambities van de regiopromotie vanuit VVV Midden-Limburg zijn meerledig: 

 Het aantrekken van meer bezoekers naar de regio Midden-Limburg; 
 Het stimuleren van langer verblijf (meerdaags verblijf); 
 Het stimuleren van groei van de werkgelegenheid in de sector. 

Het effect: bezoekers besteden meer in de regio en zorgen voor een economische impuls. 
 
De komende beleidsperiode vindt er een accentverschuiving plaats in de zichtbaarheid van de organisatie. De afgelopen jaren 
hebben daarbij in het teken gestaan van het bouwen aan een sterke organisatie, draagvlak en vooral ook vertrouwen. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat de ondernemers en ook andere stakeholders VVV Midden-Limburg nog niet altijd zien als dé marketing- en 
promotiepartner voor de regio. Daarom willen we als organisatie in de breedte van onze dienstverlening beter zichtbaar zijn. 
 
In onze ambities positioneren we ons als dé Destination Marketing Organisatie voor de regio.  
 
Om die belofte waar te kunnen maken, zal de externe gerichtheid en de dienstverlening van VVV Midden-Limburg een extra 
impuls dienen te krijgen (anders zichtbaar), waarbij het accent komt te liggen op: 
 

 Het zijn van een onafhankelijke organisatie, laagdrempelig toegankelijk en vooral inspelend op de vraag en 
behoefte van de stakeholders (vraag- en klantgericht); 

 Het zijn van hét onafhankelijke en objectieve kennis- en informatiecentrum op het gebied van toerisme en recreatie, 
hét informatiecentrum voor bezoekers (volledige aanbod en mogelijkheden, conversie) en stakeholders (in kaart 

Volle terrassen stimuleren de werkgelegenheid 
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brengen van trends en ontwikkelingen, vertalen van beschikbare data naar bruikbare informatie op 
stakeholdersniveau als onderdeel van ons nieuwe dienstenpakket). 

 De doorontwikkeling van de projectfunctie ter versterking van regionale en euregionale projecten op het gebied van 
(dag)toerisme en recreatie. 

 

4.2 Invulling van de taken  

De uitdaging is om de regiopromotie en informatietaak zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten, waardoor de regio Midden-
Limburg met beperkte middelen en mensen op de kaart kan worden gezet. VVV Midden-Limburg wil een organisatie zijn, die 
mean and lean is georganiseerd en het draagvlak heeft de marketing- en promotiefunctie voor alle stakeholders, waaronder 
overheid en bedrijfsleven, te vervullen. 
 
Het takenveld van VVV Midden-Limburg (zie hoofdstuk 2.2) kunnen we samenbrengen tot drie strategische kerntaken; te weten: 

 Verenigen (het aangaan van samenwerkingen met overheid, bedrijfsleven, instellingen en (boven)regionale 
promotieorganisaties); 

 Verbinden (het stimuleren van samenwerking om te komen tot nieuwe productmarktcombinaties en vernieuwende dag- 
en meerdaagse arrangementen); 

 Verleiden (ontwikkelen en beheren van promotieconcepten, ontwikkelen en uitvoeren van promotieactiviteiten, 
ondersteunen van toeristisch-recreatieve projecten en evenementen op het gebied van promotie en marketing, 
perscontacten). 

Elke kerntaak vraagt een actieve bijdrage van de overheid, het bedrijfsleven en de overige aan het toerisme en recreatie gelieerde 
partijen. 
 
De drie kerntaken samen versterken en onderstrepen het integrale karakter van de promotiestrategie en de projectfunctie en 
mogen niet los van elkaar worden gezien. 
 

Drie kerntaken Doel Hoe bereiken we dit doel 

1. Verenigen  
 
Regiopromotie brengt partijen 
bij elkaar, binnen branches en 
brancheoverstijgend. 
Gezamenlijk optrekken leidt tot 
eenduidigheid in het uitdragen 
van de boodschap, financieel 
voordeel en een hoge 
effectiviteit. 
VVV Midden-Limburg groeit uit 
tot dé Destination Marketing 
Organisatie van de regio. 

 Groei van het aantal partners 
(overheid, bedrijfsleven en 
instellingen) 

 
 

 Versterking van de 
grensoverschrijdende 
(boven)regionale 
samenwerking nationaal, 
waardoor er meer efficiëntie en 
effectiviteit in 
promotieactiviteiten kan 
worden gerealiseerd. 

 
 

 Aanbieden van partnerpakketten en serviceconcepten 
(accountmanagement); het aantal betrokken partners 
moet de komende beleidsperiode met minimaal 10% 
groeien. 
 

 Doorontwikkeling van de projectfunctie ter versterking 
van regionale en euregionale projecten op het gebied 
van (dag)toerisme en recreatie; o.a. dichterbij 
bestaande clusters en platforms, Interregprojecten, 
Liberation Route. 

 Samenwerken met bestaande  organisaties die aan 
gebiedspromotie doen , o.a. CityManagement 
Roermond en Centrummanagement Weert, BIZ- en 
Ondernemersplatforms gemeenten, Toeristisch Platform 
Nederweert i.o., Gastvrij Roerdalen, Het genootschap 
van de Draak Beesel, Maasplassen, Hoteloverleg 
Midden-Limburg, Belgische en Duitse gemeenten. 

 Benutten van bestaande campagnes en platforms waar 
ook de regio op kan meeliften, zowel op regionaal, 
provinciaal als landelijk niveau.  
Nationaal:, SVL-Liefde voor het leven, Liberation Route 
Europe, ANWB. 
Internationaal: Toerisme Limburg Belgie, Tourismus 
Niederrhein, NBTC Holland City, Liberation Route Europe. 

 Gezamenlijke promotie om meer efficiency- en 
effectiviteitvoordelen te behalen; meeliften op promotie-
initiatieven van stakeholders.  
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2. Verbinden 
 
Regiopromotie creëert vraag, 
dat leidt tot nieuwe 
ontwikkelingen en initiatieven. 
Daarbij zoeken we naar 
synergie tussen de vijf pijlers, 
ontwikkelen we nieuwe 
productmarkt-combinaties 
(PMC’s), wordt ingezet op 
kwaliteitsverbetering en wordt 
de internationale ligging beter 
benut. 
VVV Midden-Limburg groeit uit 
tot hét onafhankelijke en 
objectieve kennis- en 
informatiecentrum op het 
gebied van toerisme en 
recreatie in de regio. 

 Delen van kennis en informatie, 
zodat ondernemers kunnen 
sturen en innoveren. 

 
 
 

 Stimuleren van innovatie in 
(dag)toerisme en recreatie 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 Zorgen voor een betere balans 
in het aanbod jaarrond voor 
dag- en verblijfsrecreatie en de 
zakelijke markt (aanbodgericht: 
taak ondernemers, overheid, 
OML, LIOF). 
 

 Versterken van de samenhang 
in het bestaande aanbod door 
het aanbrengen van in eerste 
aanleg lokale, regionale en 
euregionale 
(grensoverschrijdende) 
kruisverbanden, zodat 
bezoekers het aantrekkelijker 
vinden om de (eu)regio te 
bezoeken en langer in de regio 
te verblijven (aanbod 
combineren in de vorm van 
arrangementen: taak VVV 
Midden-Limburg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verlengen van de verblijfsduur 
in de regio door de bezoeker te 
wijzen op mogelijkheden in de 
regio.  

 
 
 

 Beschikbaar stellen van op een begrijpelijke wijze 
omgezet in voor stakeholders bruikbare informatie en 
kennis; data (leefstijlenonderzoek, trendstudies, big 
data onderzoeken), trends en ontwikkelingen (indien 
mogelijk ook grensoverschrijdende kennis en 
informatie). 
 

 Doorontwikkeling van de projectfunctie door o.a. het 
organiseren van excursies en studiereizen; in de 
praktijk zien en ervaren hoe je doelgroepen kunt 
bereiken, innovaties kunt bewerkstelligen en vanuit 
projecten in een onderscheidend en kwalitatief 
aanbod kunt ontwikkelen. 

 Het initiëren, oppakken en uitvoeren van regionale en 
euregionale projecten, o.a. door verbinding te leggen 
tussen projecten waardoor de hele regio er maximaal 
van kan profiteren; denk daarbij aan Interregprojecten, 
samenwerking met grensoverschrijdende organisaties, 
overheden en ondernemers, Liberation Trail. 

 

 VVV Midden-Limburg is accelerator om nieuwe 
arrangementen en andere PMC’s te ontwikkelen. Het 
initiatief voor aanbodontwikkeling ligt bij de 
ondernemers en/of OML, LIOF.  
VVV Midden-Limburg heeft hierin vanuit haar 
projectfunctie een aanjaagfunctie en een 
ondersteunende rol op het gebied van promotie.  

 

 Bij elkaar brengen van ondernemers om 
kruisverbanden te leggen en samenhang in het 
gezamenlijk aanbod te krijgen; regionaal en 
euregionaal, bv. samenwerking nationale parken, 
grensoverschrijdende parken, groepsarrangementen 
en -boekingen; 

 Bij elkaar brengen van ondernemers om de synergie 
met de omgevingskwaliteit beter te benutten (regionaal 
en euregionaal) 

 Benutten van bestaande nationale campagnes en 
platforms waar ook de regio op kan meeliften, zowel 
op regionaal, provinciaal als landelijk niveau (SML-
regiopromotie, SVL-Liefde voor het leven, NBTC-
Hollandse City met de thema’s Liberation Route en nog 
nader te bepalen thema’s,  Limburg Card). 

 Internationale samenwerking (België en Duitsland); 
Liberation Route Europe, diverse Interregprogramma’, 
Duitse en Belgische gemeenten en ondernemers 
(Brüggen, Wassenberg, Kinrooi). 

 
Actief zoeken naar krachtenbundeling in de regio door: 

 Onderzoek naar attractief aanbod in Midden-Limburg 
en (ook internationaal, etc.). 
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3. Verleiden 
 
Regiopromotie moet aansluiten 
bij de voordelen van 
bereikbaarheid en ligging. De 
regio ligt lokaal en 
internationaal in een prachtige 
en initiatiefrijke omgeving. De 
mogelijkheden maken een 
verblijf in Midden-Limburg nog 
aantrekkelijker. 
VVV Midden-Limburg biedt 
laagdrempelig een 
onderscheidende 
dienstverlening aan, die 
aansluit bij de vraag en 
behoeften van alle stakeholders 

 Branding en marketing van de 
regio Midden-Limburg, 
zichtbaarheid van de regio 
vergroten, meer bezoekers 
trekken en bezoekers verleiden 
langer in de regio te verblijven 
en meer te besteden. 

 
 
 

 Actief en interactief ontsluiten 
van alle mogelijke informatie en 
data over 
recreatiemogelijkheden in de 
regio en euregio. 

 Ontwikkelen,  onderhouden en uitvoeren van de 
promotieconcepten, campagnes en –activiteiten 
(Magisch Limburg, Limburg Card, ; 

 Aanbieden marketing- en promotieconcepten, 
campagnes, innovatieve concepten en advies op maat 
voor ondernemers; 

 Ondersteunen van projecten en evenementen met 
marketing- en promotieactiviteiten; 

 Perscontacten’ 

 Informatiefunctie. 
 

 Ontwikkelen en beschikbaar stellen van innovatieve 
dynamische technische concepten, mobiel en op 
internet; denk daarbij aan verhuurmodule watersport, 
digitale routeplanner, Maasplassen app, 
evenementenwidget 
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Hoofdstuk 5: Marketing- en communicatieplan 

 

 

5.1 De doelgroepen 

 
De primaire doelgroep van de regiopromotie is de bestaande en potentiële bezoeker van de regio. Deze bezoeker wordt in eerste 
aanleg gesegmenteerd op basis van geografische kenmerken (afkomst). Iedereen binnen een straal van 1,5 uur autorijden van 
Midden-Limburg valt binnen de doelgroep. Primair zijn dit dus Nederlanders (inclusief de eigen inwoners uit de regio), Belgen en 
Duitsers. Bezoekers denken niet in grenzen tussen gemeenten en landen. Een toerist denkt grensoverschrijdend en bekijkt de 
mogelijkheden in een regio. Regiopromotie moet dan ook de optelsom zijn van de lokale promotie. 
 
De segmentatie op basis van afkomst biedt kansen om de bestaande bezoekers in te zetten als ambassadeurs voor de regio. De 
bezoekers hebben de bereidheid en interesse getoond om de regio te bezoeken, kennen de regio goed en zijn bereid terug te 
keren. Hun tevredenheid moet ertoe leiden dat zij ook andere potentiële bezoekers stimuleren om de regio te bezoeken én dat zij 
zelf regelmatig terugkeren naar Midden-Limburg voor een (langer) verblijf.  
 
Segmentatie op basis van belevingsonderzoek 
Steeds vaker worden doelgroepen beschreven op basis van belevingsonderzoek. Bij belevingsonderzoek gaat men niet zo zeer op 
zoek naar het feitelijk gedrag van de consument, maar juist naar de drijfveren achter dit gedrag (waarom kiest de consument voor 
een bepaalde attractie en/of vakantie). Met de start van het project Gastvrij Nederland heeft de Recron, de brancheorganisatie van 
recreatieve ondernemers, een stap voorwaarts gezet in dit belevingsonderzoek. Inmiddels heeft er een onderzoek naar 
verblijfsrecreatie en dagrecreatie plaatsgevonden. Ook de SamenwerkenVVV’s participeren in dit belevingsonderzoek. In 2011 zijn 
de resultaten gepresenteerd in de eerste Recreantenatlas, die nu al enkele jaren met succes wordt gebruikt.  
 
Uit het onderzoek naar verblijfsrecreatie komt naar voren dat (bron; Het gastvrij Nederland onderzoek voor Nederland deel 1; 
Recron 2011):  
 

 vakantie een eerste levensbehoefte is; 
o vakantiegangers op zoek gaan naar een unieke en 

bijzondere beleving die past bij hun eigen persoonlijkheid 
en voorkeuren; 

 dé  Nederlandse vakantieganger niet bestaat: er bestaan 
meerdere typen 

o vakantiegangers (en dan nog heeft elke vakantieganger 
zijn eigen wensen en behoeften); 

 op basis van interesses en motieven er zeven verblijfsrecreatie 
belevingswerelden 

o kunnen worden onderscheiden: uitbundig geel, gezellig 
lime, rustig groen, ingetogen aqua, stijlvol en luxe blauw, 
ondernemend paars en inspirerend en creatief rood ; elk 
van deze belevingswerelden eigen wensen en 
voorkeuren kent. 

 veel Nederlanders het huidige vakantie aanbod als te weinig 
kleurrijk, 

o onderscheidend en bijzonder beoordelen; 
 

Een voorbeeld van de ondernemend paarse toerist 
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Op basis van uitgebreid marktonderzoek is de Midden-Limburgse markt naar belevingswerelden als volgt in te delen (bron: 
Toeristische trendrapportage Limburg 2015). 
 
 Vakanties (% nl) 

Uitbundig geel 27 

‘Samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten’  

  

Gezellig lime 23 

‘Even lekker weg met elkaar’  

  

Rustig groen 8 

‘Even rust nemen in eigen omgeving’  

  

Ingetogen aqua 15 

‘Brede interesse, ruimdenkend en engagement’  

  

Stijlvol en luxe blauw 9 

‘Luxe, stijlvol ontspannen, sport en ‘social network’’  

  

Avontuurlijk paars 10 

‘Nieuwe dingen zien en beleven’  

  

Creatief en inspirerend rood 8 

‘Creatieve, uitdagende en inspirerende ervaringen’  

 
Voor de uitgebreide toelichting op onderzoek, de belevingswerelden en het gedrag van de doelgroepen verwijzen we naar bijlage 
1 en de inmiddels verschijnen Recreantenatlassen verblijfs- en dagrecreatie van de Recron, die ook te vinden is op www.recron.nl. 
 
De betekenis van de bevindingen uit het onderzoek zijn vertaald naar activiteiten die zowel buitenlandse verblijfsgasten als 
Nederlanders tijdens de vakantie ondernemen (bronnen: Kerncijfers 2014; gastvrijheidseconomie; NBTC & Gastvrij Nederland en 
Toeristische trendrapportage Limburg 2015).  
 
De top 10 van ondernomen activiteiten door buitenlandse verblijfsgasten in 2014 zag er landelijk als volgt uit: 

 2014  
1. stadswandeling maken 59% 
2. bar/café bezocht 50% 
3. wandelen 47% 
4. funshoppen/winkelen 46% 
5. een ander restaurant/eetcafé/brasserie bezocht 44% 
6. museum 41% 
7. bezienswaardigheden/historische plaatsen/locaties 40% 
8. rondvaartboot 29% 
9. strand voor strandwandeling/uitwaaien 27% 
10. gastronomisch restaurant 26% 

 
De top 10 van ondernomen activiteiten door Nederlanders in 2014 tijdens een binnenlandse vakantie ziet er landelijk en voor 
Midden-Limburg als volgt uit: 
 

 landelijk Midden-Limburg 
1. uit eten gaan (in restaurant) 65% 55% (2) 
2. wandelingen maken 57% 58% (1) 
3. funshopping (winkelen voor plezier) 34% 45% (4) 
4. zwemmen 33% 53% (3) 
5. bezoek aan natuurreservaat/natuurgebied 31% 24% (7) 
6. tochtjes met de fiets 30% 26% (5) 
7. bezoek aan bezienswaardige gebouwen 23% 25% (6) 
8. bezoek aan strand 20% 
9. bezoek aan museum/oudheidkamer 14% 6% (10) 
10. bezoek aan pretpark/attractiepark 9% 13% (8) 
11. uitgaan  8% 10% (9) 
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Ook voor de vrijetijdsactiviteiten (dagrecreatie) zijn er over 2014 gegevens bekend. De meest voorkomende vrijetijdsactiviteiten 
(dagrecreatieve activiteit die buiten de eigen woning wordt ondernomen en waarbij men minimaal 1 uur van huis is) zijn: 

1. Wandelen voor plezier 
2. Winkelen in binnenstad 
3. Fietsen voor plezier 
4. Uit eten in restaurant/eetcafé 
5. Fitness/aerobics/steps/spinning etc. 
6. Winkelen in stadsdeelcentrum of wijkcentrum 
7. Zwemmen in een binnenbad 
8. Onderwijs/schoolvereniging 
9. Bar-/cafébezoek 
10. Toertochtjes met de auto 

 
De belevingswerelden vertaald naar het aanbod in Midden-Limburg 
De kansrijke doelgroepen ofwel belevingswerelden koppelen we aan het diverse aanbod in de regio. Daarbij geven we aan op 
welke vrijetijdsbesteding het accent ligt per belevingswereld. Eventuele andere combinaties zijn daarmee niet uitgesloten, maar de 
primaire interesse is zo bekend!  
 

 
 Zien en doen Eten en drinken Slapen en opstaan Zakelijke markt Voor groepen 

Uitbundig geel      

Gezellig lime      

Rustig groen      

Ingetogen aqua      

Stijlvol en luxe 

blauw 

     

Avontuurlijk paars      

Creatief en 

inspirerend rood 

     

 

 



 

 

28 

 

 5.2 Samenwerking met derden 

 
VVV Midden-Limburg werkt samen met andere partijen die zich richten op het stimuleren van verblijf- en dagtoerisme en het op 
allerlei manieren onder de aandacht brengen van mogelijkheden in de regio. De afgelopen jaren is het netwerk van VVV Midden-
Limburg enorm gegroeid en uitgebreid. Dat versterkt draagvlak en positie. 
 
Het doel van deze samenwerking is het bereiken van synergie-effecten. De gezamenlijke inspanningen leiden tot een meer 
efficiënte inzet van middelen, waardoor deze een structurele bijdrage leveren aan het imago van de regio Midden-Limburg en een 
effectieve communicatie met diverse doelgroepen mogelijk maken.  
 
Ontwikkelaars: SML, OML, LIOF, projectontwikkelaars en particuliere beleggers 
(City)marketing:  Stichting Centrum Management Weert, Citymanagement Roermond, lokale recreatief-toeristische en 

ondernemersplatforms 
Verblijfstoerisme: Logiesverstrekkers, Recron, Koninklijke Horeca Nederland, Hoteloverleg Midden-Limburg 
Dagtoerisme:   Aanbieders (bedrijven, horeca), Recron, Koninklijke Horeca Nederland 
Winkelen:  Stichting Centrum Management Weert, Citymanagement Roermond diverse winkeliers- en 

ondernemersverenigingen, DOC, Het nieuwe winkelen 
Natuur:  IVN, Nationale Parken de Meinweg en de Groote Peel, Staatsbosbeheer, Rivierpark Maasvallei, 

Kempen~broek, Regionaal Landschap Kempen en MaasLand, Limburgs Landschap 
Cultuur:  Munttheater Weert, Theaterhotel De Oranjerie en ECI Cultuurfabriek, musea, molenstichtingen en 

anderen 
Water:    Jachthavens, dagstranden, zwembaden, recreatieparken, HISWA 
Zakelijke markt: LWV, MKB Limburg, LLTB, Ondernemend Limburg, Kamer van Koophandel, ondernemers in deze markt 
Overheid: Beleidsmedewerkers, wethouders en ambtenaren voor toerisme in de verschillende gemeenten 
Internationaal: Gemeenten, Tourismus Niederrhein, NBTC, SVL, projectorganisaties (Interreg) 
 
Daarnaast neemt VVV Midden-Limburg deel aan een veelheid aan overleggen in en buiten de regio. Voor een overzicht verwijzen 
we naar bijlage 2 ‘Overlegstructuren’. 
 

5.3 Samenwerking en partnerschap 

 
De regiopromotie door VVV Midden-Limburg staat en valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven en de overheid. Met 
aantrekkelijke partnerpakketten (zie bijlage 3) wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de regionale ondernemers.  
 
Partnerpakketten bieden de mogelijkheid om te participeren in (een deel van) de activiteiten en media-activiteiten van VVV Midden-
Limburg. Het is de bedoeling partners een zo breed mogelijke zichtbaarheid op zoveel mogelijk platformen en mediadragers te 
bieden. De samenstelling van de partnerpakketten maakt het mogelijk dat iedereen mee kan doen. 
 
Met behulp van de partnerpakketten maakt VVV Midden-Limburg de publiek private samenwerking meer dan waar. Op deze wijze 
dragen bedrijfsleven en overheid de activiteiten en benodigde fondsen voor regiopromotie gezamenlijk. 
 
Ondernemers worden proactief uitgenodigd om zich als partner aan VVV Midden-Limburg te verbinden. Dat doen we door lokaal 
ondernemers te clusteren, lokaal en regionaal activiteiten te organiseren en bovenlokaal samenwerking en verbinding tussen 
ondernemers, overheid en instellingen te bevorderen. 
 
Daarnaast is de regionale verankering van VVV Midden-Limburg geformaliseerd in de rol van de stakeholders in de Raad van 
Advies (zie hoofdstuk 6). 
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Anders zichtbaar, zichtbaar anders 

Daarnaast zullen we in deze beleidsperiode de externe gerichtheid vergroten en de dienstverlening nog beter moeten afstemmen 
op de vraag en behoefte van de stakeholders.  
 
VVV Midden-Limburg wil dé Destination Marketingorganisatie van de regio zijn, een sterk merk en betrouwbare partij voor alle 
marketing- en promotieactiviteiten van ondernemers en overheid. Naast de reguliere invulling van het takenpakket, gaat het hier 
om maatwerk op projectbasis voor provincie, gemeente, organisaties en partners op nationaal of via Euregio projecten op 
internationaal niveau. Er worden op basis van beschikbare kennis, vaardigheden en capaciteit diensten uitgevoerd tegen vooraf 
vastgestelde projectbedragen. VVV Midden-Limburg zal zich nadrukkelijk positioneren als een organisatie die de kwaliteiten heeft 
om deze projecten te dragen. Dit vanuit de reeds opgebouwde kennis en ervaring uit eerdere grote projecten en de aantoonbare 
kwaliteitsorganisatie, die het op het gebied van toeristische marketing en promotie is. Daaruit ontstaat dan een aanvullend 
verdienmodel, dat de kwaliteit en continuïteit van de regiopromotie garandeert. 
 
Vanuit diverse projecten en opdrachtgevers is al ruimschoots ervaring opgedaan. 
 
Enkele voorbeelden: 
 
Particuliere opdrachtgever: Jeune Restaurateurs d’Europe. Organisatie van eventprogramma internationaal congres 
 
Gemeente als opdrachtgever: Ontwikkeling van cruisemarkt rondom de Maasplassen. Opdrachtgever gemeente Roermond en 
gemeente Maasgouw 
 
Provincie als opdrachtgever: Ontwikkeling van Maasplassen app en verhuur module in het kader van het Nautisch Plan van Eisen 
 
Euregionaal project: Onbegrensd genieten. Stimulering van dagrecreatie. 
 
 
Jeune Restaurateurs d’Europe Ontwikkeling cruisemarkt 

Verhuur module watersport Project onbegrensd genieten 
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Servicepunt voor lokale clusters als vertrekpunt 

Om de samenwerking in de regio tussen ondernemers, overheid en promotieorganisaties te intensiveren, bestaan er lokaal – in 
elke gemeente veelal op initiatief van ondernemers zelf – clusters. Een goede lokale samenwerking is vertrekpunt voor een bredere 
samenwerking in de regio. Op deze wijze kan elke gemeente vanuit haar eigen identiteit bijdragen aan de identiteit van de regio. 
De sterke lokale merken en activiteiten blijven zo zichtbaar. 
 
Vanuit de verbinding wordt het voor VVV Midden-Limburg mogelijk de regiopromotie efficiënt en effectief op te pakken. Partners en 
doelgroepen worden zo betrokken en uitgenodigd actief te participeren, hetgeen het regionaal netwerk op het gebied van 
regiopromotie versterkt. 
 
Tijdens bijeenkomsten worden ondernemers lokaal uitgenodigd actief en financieel deel te nemen in VVV Midden-Limburg.  
 
Zowel binnen de lokale clusters als tussen de diverse lokale clusters kunnen meerdere doelen worden nagestreefd, waaronder: 

 het leggen van kruisverbanden en het verkrijgen van samenhang in het regionale aanbod; 
 het elkaar leren kennen, waardoor het gemakkelijker wordt gezamenlijk (promotie)activiteiten op te pakken; 
 het onderhouden van contacten, in standhouden van netwerken; 
 het verbreden van de horizon.  

Dit past bij de door te ontwikkelen projectfunctie van VVV Midden-Limburg. 
 
Accountmanagers werven nieuwe deelnemers  
VVV Midden-Limburg benadert ondernemers proactief via de zogenaamde Accountmanagers (zie hoofdstuk 6).  
 
Het organiseren van bijeenkomsten om kennis en informatie te delen 
Minimaal 1x per jaar worden er lokaal voor deelnemers activiteiten en ontmoetingen georganiseerd, waar actuele onderwerpen, 
actuele kennis en informatie worden besproken en informeel contact kan worden gelegd met andere partijen.  
 
Periodieke kennis- en informatieoverdracht 
Periodiek informeert VVV Midden-Limburg haar partners, stakeholders en andere geïnteresseerden over de uitgevoerde 
(marketing)activiteiten. Om anders zichtbaar te zijn, zal ook het periodiek delen kennis- en informatie een belangrijke rol gaan 
spelen. Hierdoor kunnen de partners optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden en inspelen op trends en activiteiten. Via een 
(digitale) nieuwsbrief, social media en eventueel extra (thema- en/of clusterbijeenkomsten) wordt deze informatie verspreid. 
 
Ontwikkeling project functie als servicepunt voor lokale clusters 
De nieuwe positionering vraagt voor een doorontwikkeling van de projectfunctie. Met name de diensten op het gebied van regie- 
en coördinatie, beleid, secretariaat, samenwerking en promotie voor bestaande clusters en platforms maakt het mogelijk om 
dichterbij de (lokale) ondernemers te geraken en meer op maat de regiopromotie op te pakken,. 
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5.4 Speerpunten in de uitvoering  

 
Inzake de regiopromotie kiest VVV Midden-Limburg voor een focus op de volgende zes speerpunten: 
 

1. Online marketing;  
Internet als drager voor de marketingcommunicatie 
Vanaf medio 2016 zal VVV Midden-Limburg op een vernieuwde wijze online zichtbaar zijn, daarbij de nieuwste trends in 
digitale marketing volgend. Daarmee wordt voor de komende paar jaar een stevig fundament gelegd om de groei en 
ontwikkelingen van het internet en de technologische mogelijkheden optimaal te benutten.   
 
De informatie is (gedeeltelijk) in het Engels en (nagenoeg volledig) in Duits beschikbaar. Ook worden bepaalde toeristische 
trekkers in het Chinees gepresenteerd. 
 
Het huidige aanbod is: 

 Het meest uitgebreid binnen Midden-Limburg en actueel; 
 Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk; 
 Interactief; 
 Geïntegreerd met social media; 
 Conform adviezen en richtlijnen VVV Nederland. 

 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat ter oriëntatie meer dan 90% van de mensen 
internet raadpleegt. In dat licht worden beoordelingen van activiteiten, 
evenementen en accommodaties steeds belangrijker in websites. Integratie van 
dergelijke mogelijkheden in de site vinden met de bouw van de nieuwe website 
stap voor stap plaats. 
 
Een prominente plek online krijgt de Limburg Card. Het aanbod voor deze 
loyaliteitskaart groeit en alle voordelen worden op de website overzichtelijk bij 
elkaar gebracht. 

 
2. Positionering Midden-Limburg;  

Sterke merken zorgen voor herkenbaarheid 
Sterke merken als vertrekpunt voor de regiopromotie, daar zetten wij op in.  
De vijf pijlers (winkelen, natuur, cultuur, water en het buitenland dichtbij) zorgen daarbij voor de nodige accenten.  
 
Regiopromotie is de optelsom van de lokale promotie. De regiopromotie wordt gedragen door de sterke merken die de 
regio al kent (witte stadje Thorn, de stad Weert, de stad Roermond, de nationale parken Meinweg en De Groote Peel, het 
Leudal, het Swalmdal, De Maasplassen, het Designer Outlet, Landal De Lommerbergen, Roompot Weerterbergen, 
Brüggen e.d.) en de lokale identiteit van elke afzonderlijke gemeente. Op de attractieve producten sluiten de overige  
mogelijkheden en activiteiten in de regio aan. Van hieruit worden nieuwe sterke merken binnen de regio opgebouwd 
en/of verder uitgebouwd. 
 
In de boodschap wordt aan deze sterke merken weliswaar de duiding van de regio meegenomen, maar het herkenbare 
merk voor de dag- en verblijftoerist is het merk Limburg. Samenwerking op Limburgse schaal voor een passende 
nationale en international branding is noodzakelijk en wenselijk. VVV Midden-Limburg zal daarin de belangen van 
Midden-Limburg behartigen. 

 
3. Ambassadeurs werven en behouden; 

Hoort zegt het voort 
Het is belangrijk de bestaande klant, die bekend is met de regio en de kernwaarden heeft ervaren, hulpmiddelen aan te 
reiken om de ervaringen en aantrekkelijkheden van de regio over te dragen aan potentiële nieuwe bezoekers. Door de 
opkomst van social media ontstaan er steeds meer (betaalbare) mogelijkheden om de boodschap onder een groot 
publiek bekend te maken en door deze ‘ambassadeurs’ te laten verspreiden. Op de website van VVV Midden-Limburg is 
het gebruik maken van social media platformen en het delen van informatie volledig geïntegreerd. Daarnaast wordt er op 
de website ook gebruik gemaakt van reviews, waardoor mensen ook hun ervaringen kunnen delen met anderen, en op 
deze wijze als ambassadeur kunnen optreden. 
 

Limburg Card stimuleert uitgaven in de regio 
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Ook onze stakeholders zijn belangrijke ambassadeurs. De ontwikkelde 
evenementenwidget zal onze stakeholders (partners) helpen extra service 
te bieden aan bezoekers. Zo kunnen zij door middel van het tonen van 
de regionale evenementen die plaatsvinden in de regio via hun eigen 
mediaplatforms opereren als promotoren voor de regio. 
 
In dit kader volgt VVV Midden-Limburg ook (particuliere) initiatieven op de 
voet, zodat tijdig op deze bijzondere activiteiten kan worden ingehaakt. 
Daar waar mogelijk probeert VVV Midden-Limburg zoveel mogelijk mee 
te liften op promotie-initiatieven van stakeholders.  

 
4. Midden-Limburg in de kijker; 

Laten zien wat je doet 
Promotieactiviteiten en –bijeenkomsten worden georganiseerd om 
activiteiten en de regio onder de aandacht te brengen van de pers, de 
ondernemers en de overheid.  
 
Bestaande communicatiemomenten en evenementen benutten om de 
pers kennis te laten maken met de regio en erover te laten schrijven. 
 
Laten zien aan ondernemers, overheid en stakeholders welke 
(marketing)activiteiten VVV Midden-Limburg onderneemt om de regio op 
de kaart te zetten, zodat zij deze mogelijkheden beter kunnen benutten. 
 

5. Bedrijven als communicatiekanaal voor regiopromotie; 
Efficiency verhoogt de effectiviteit 
Betrekken van organisaties en ondernemers in de regio die de markt al 
zeer intensief bewerken. Synergie tot stand brengen. Bedrijven zien nog 
te weinig hoe hun kanalen kunnen bijdragen tot het uitdragen van de boodschap van de regio. 

 
6. Doorontwikkeling van de projectfunctie  

Anders zichtbaar, zichtbaar anders 
De accentverschuiving ‘Anders zichtbaar, zichtbaar anders’ krijgt met name gestalte met het verder doorontwikkelen van 
de projectfunctie en het daarbij behorende dienstenpakket. 
 

5.5 Campagneontwikkeling   

 
1. Online marketing  

Vanaf medio 2016 zal VVV Midden-Limburg op een vernieuwde 
wijze online zichtbaar zijn, daarbij de nieuwste trends in digitale 
marketing volgend. Als basisdrager voor de toeristische data 
wordt gebruik gemaakt van de nationale database van VVV 
Nederland (NDTRC). Deze data zijn via een modern content 
management systeem zichtbaar op meerdere (responsive) 
websites, digitale informatiezuilen, widgets en modules .  
 

Voorbeeld van ambassadeurschap via evenementen 

widget 

Een VVV info zuil op het stationsplein in Weert 
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De belangrijkste elementen die de bezoeker op de (nieuwe) 
website terugvindt, zijn:  

 Overzicht van evenementen en tentoonstellingen 
 Toeristisch nieuws en weer in de regio 
 Bezienswaardigheden in de regio  
 Groeps- en individuele arrangementmogelijkheden 
 Themapagina’s van belangrijke thema’s in de regio 

(wandelen, fietsen, paardrijden, , winkelen, natuur, 
watersport/Maasplassen, Liberation Route, 
Magisch Midden-Limburg) 

 Limburg Card – kortingskaart 
 6 Routeplanners: wandel-, fiets- en paardrijdroutes, 

MTB-, vaar- en auto- en motorroutes met integratie 
van point-of-interests (POS) 

 Campagnes, waarbij ondernemers arrangementen 
kunnen plaatsen 

 Partnerinformatie 
 Downloadmogelijkheden (brochures, etc.) 
 Films bij centrale thema’s, zoals gemeentelijke 

informatie, Maasplassen, natuur 
 Verhuuraanbod watersport 
 Route en regio-informatie, incl. gemeentepagina’s 
 Producten en diensten van VVV Midden-Limburg 
 Integratie van de belangrijkste social media 

(facebook, twitter, youtube, linkedin, Instagram en 
google+) 

 Reviews 
 Integrale deelbaarheid van informatie 

 
Een belangrijk deel van de website is vertaald in zowel Engels 
als Duits (informatie, partnerinformatie, themapagina’s en 
algemene informatie). 
 
Inmiddels zijn er 19 informatiezuilen in de publieke ruimte (op plekken waar veel bezoekers komen) gerealiseerd. Hierop 
is het actuele toeristische aanbod van de regio Midden-limburg zichtbaar.  VVV Midden-Limburg verzorgt de inhoud.  
 
De informatie wordt via diverse mobiele toepassingen, zoals apps, beacons en augmented reality zichtbaar gemaakt. 
Daarmee wordt voor de komende paar jaar een stevig fundament gelegd om de groei en ontwikkelingen van het internet 
en de technologische mogelijkheden optimaal te benutten.   

 
De toeristische informatie wordt gedeeld op andere websites, waardoor deze voor 
een breder publiek toegankelijk wordt. Naast de (responsive) website en 
informatiezuilen van VVV Midden-Limburg is de informatie ook zichtbaar op de 
website en nationale app van VVV Nederland. Maar ook op de Roermond app. De 
gegevens worden ook zichtbaar op de website van Rivierpark Maasvallei en 
Kempen~Broek. Het streven is, om steeds meer partijen te laten aanhaken, om zo 
de beschikbare informatie van VVV Midden-Limburg in een nog breder verband 
zichtbaar te laten zijn. Voor de evenementen is een widget ontwikkeld, die gratis en 
eenvoudig bij iedere partner van VVV Midden-Limburg op de website geplaatst kan 
worden. Hierdoor worden evenementen als extra service voor onze partners 
gebruikt en worden de evenementen voor meer bezoekers zichtbaar. 
 
Reviews vormen een steeds belangrijker instrument ter bepaling voor en van een 
destinatie. Dit is ook de reden, dat reviews worden toegevoegd aan de nieuwe 
website van VVV Midden-Limburg. 
 
De internetontwikkelingen gaan razendsnel. De samenwerking met VVV Nederland 
is voor de ontwikkeling van de database wezenlijk van belang. Innovatie is 
gegarandeerd en door de gezamenlijke inkoop en ontwikkeling van de database 
kunnen de kosten van innovatie laag worden gehouden.  
 

Volledig overzicht van routestructuren, waarbij naar wens 

overzichten van Points-of-interests gegeven worden. Bij een klik 

volgt uitgebreide informatie over het POI. Routes zijn via diverse 

kanalen deelbaar. Via smartphone en GPS kan de route direct 

gevolgd worden. 

Regio Midden-Limburg informatie op de 

nationale website van VVV Nederland 
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Al met al staat VVV Midden-Limburg vooraan waar het gaat om innovatie van zowel de database als ook het Content 
Management Systeem. Dit uit zich in een moderne internet aanwezigheid, waarbij voor de komende jaren volop 
expansie mogelijkheden aanwezig zijn. Om competitief te blijven zijn echter wel blijvend investeringen noodzakelijk.  
 
Acties 
Contentbeheer van website, social media en monitoring van het internet. 
 
Continue ontwikkeling van nieuwe content en tools, die het voor stakeholders en bezoekers interessant maken de 
(internet)aanwezigheid via de kanalen van VVV Midden-Limburg te benutten. 
 
Samenwerking met VVV Nederland en regionale (internet)initiatieven om de content vanuit de website en social media 
van VVV Midden-Limburg onder een zo groot mogelijk publiek te verspreiden. Daarbij worden de mobiele mogelijkheden 
optimaal benut. 
 
Invoermogelijkheden voor de partners zelf. Een laagdrempelige wijze, weliswaar onder redactionele autorisatie van VVV 
Midden-Limburg, waarop partners meer informatie kwijt kunnen op ‘hun’ promotieplatform. 
 
Uitbreiden van filtermogelijkheden voor bezoekers (zoeken en vinden), waardoor de bezoeker eenvoudiger en sneller 
meer specifieke informatie kan vinden. 
 
In samenwerking met de gemeenten en ondernemers wordt bezien of het aantal informatiezuilen in de openbare ruimte 
kan worden uitgebreid. 

 
2. Positionering Midden-Limburg  

Voor de positionering van de hele regio worden naast diverse webplatformen (zie 1), heldere en duidelijke magazines en 
overige drukwerkuitgaven ontwikkeld, waarbij voor drukwerk het jaarlijks uit te geven VVV-magazine Limburg als 
belangrijke basis dient.  
 
Daarnaast lift VVV Midden-Limburg mee op initiatieven van samenwerkingspartners (andere promotieorganisaties en 
ondernemers), zodat deelname aan beurzen, adverteren in het buitenland e.d. mogelijk en betaalbaar blijven. 

 
Acties 
Het ontwikkelen, uitgeven en distribueren van aantrekkelijke magazines en drukwerken, gericht op specifieke 
bezoekersstromen, zoals: 
 
Uitgaven 

 VVV-magazine Limburg  

 Midden-Limburg Maasplassenmagazine (aanbod en arrangementen voorde actieve 
watersporter); 

 Midden-Limburg Thematochten (kalender) 
  

Tevens worden periodiek evenementenkalenders gepubliceerd in evenementen bladen zoals 
bijvoorbeeld  Beleef Limburg en de Peel en Uit-In. VVV Midden-Limburg vult daarnaast ook de 
evenementenagenda’s in op andere (digitale) platforms, zoals die van VVV Nederland en SVL. 
De ontwikkeling van de digitale evenementenwidget maakt het voor partners mogelijk actuele 
informatie over regionale evenementen via hun website te ontsluiten. 
 
De distributie van de drukwerken vindt plaats via regioverspreiding (via het eigen netwerk van 
VVV-winkels, onder ondernemers en op plaatsen waar veel bezoekers komen), beurzen, het 
landelijke VVV-netwerk en de pers. 
 
De inhoud van de magazines en evenementenkalender verwijst naar de website en VVV-
winkels in de regio, om het contact en de interactie met de doelgroepen te bevorderen, 
vergemakkelijken en bespoedigen. 
 
Beurzen (geen primaire activiteit) 
In opdracht van en in samenwerking met partners en stakeholders kan VVV Midden-Limburg deelnemen aan beurzen. 
Samen met Linssen Yachts neemt VVV Midden-Limburg deel aan o.a. de BOOT in Düsseldorf.  
In samenwerking met de SVL (Liefde voor het leven) wordt deelgenomen aan diverse Duitse beurzen. 
Daarnaast neemt VVV Midden-Limburg deel aan o.a. de Fiets- en Wandelbeurs. 
 

Link naar bladerbaar VVV 

magazine “Limburg” 
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Adverteren 
In samenwerking met de SVL (Liefde voor het leven) doet VVV Midden-Limburg mee aan alle activiteiten van de 
buitenlandcampagne (met name gericht op Duitsland en België). 
 
VVV-winkels 
Partners mogen in VVV-winkels gratis hun eigen brochures en drukwerken verspreiden. Een extra distributiekanaal 
gericht op een grote doelgroep! 

 
3. Ambassadeurs werven en behouden 

In eerste aanleg richten we ons bij het opbouwen van een 
ambassadeursnetwerk op de partners en stakeholders.  
Op creatieve wijze proberen we bezoekers van de regio uit te nodigen als 
ambassadeur op te treden. 
 
Acties 
Koppelen en verbinden van lokale stakeholders met viral marketingacties 
In samenwerking met ondernemers, instellingen en overheden kunnen diverse 
viral marketingacties worden uitgewerkt, waaraan bestaande bezoekers 
deelnemen, bijvoorbeeld in de vorm van prijsvragen en/of opdrachten. De 
prijzen die beschikbaar worden gesteld, laten de bezoeker kennismaken met 
de andere verrassende (meerdaagse) mogelijkheden van de regio!  
De logistiek en communicatie rond de prijsvragen zijn eenvoudig te koppelen 
aan de online marketing activiteiten (social media). Enerzijds voor het 
bekendmaken van uitslagen, maar anderzijds om de bezoeker uit te nodigen 
zijn/haar bevindingen binnen de website te plaatsten (een leuk verhaal, foto’s 
van de fotowedstrijd, etc.). De prijsvragen moeten bezoekers inspireren om op 
creatieve en actieve wijze betrokken te worden en te blijven bij de regio.  
 
Daarnaast zullen reviews op de website ook een stimulerende rol hebben als 
ambassadeur. Positieve reviews werken als katalysator. 

 
4. Midden-Limburg in de pers 

Er worden structurele contacten gelegd met de nationale pers (dagbladen, 
vakbladen, familiebladen, weekbladen, radio en tv, internet, etc.)  en 
internationale pers (België en Duitsland) om (gratis) publiciteitswaarde voor de 
regio te genereren. VVV Midden-Limburg benadert ondernemers om 
gezamenlijk op te trekken en te investeren in de relatie met de pers (o.a. 
beschikbaar stellen van accommodatie, gratis toegang tot attracties, verzorgen 
van rondleidingen en introducties, bijdragen leveren aan persconferenties).  

 
Voor de perscontacten worden speciale momenten uitgekozen, waardoor de 
aantrekkelijkheid van de regio in het algemeen of op een speciaal aspect 
wordt uitgelicht (bv. carnaval, start aspergeseizoen, herdenking Indië-
monument, start watersportseizoen, Bevrijdingsfestival Limburg, kermis Weert, 
Bospop-weekend, Solar-weekend, etc.). Op deze wijze kunnen in de 
persstrategie alle aspecten van de regio en de kernwaarden op een 
evenwichtige wijze aan bod komen. 

  
Acties 
VVV Midden-Limburg verzorgt de perscontacten en onderhoudt de relatie met 
de pers. Voor de uitvoering ontwikkelt VVV Midden-Limburg presentaties, 
persmappen (met daarin opgenomen magazines, foto’s regio) en een perskit 
(bevat uitgebreide documentatie van de regio inclusief artikelen, foto’s en video 
die vrij van rechten in uitgaven gebruikt mogen worden) die via de website 
benaderbaar is. 
 

Reviews vormen een belangrijk middel in het 

aanbevelen van accommodaties en attracties. 

M.i.v. medio mei ook op de website van VVV 

Midden-Limburg 

Artikel in Achener Zeitung over attracties in Weert 

als resultaat van door VVV Midden-Limburg 

georganiseerde persreis 
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Regelmatig worden door of in samenwerking met VVV Midden-Limburg persreizen door 
de regio georganiseerd. Naast de reguliere pers worden ook vloggers en bloggers die 
over Midden-Limburg schrijven uitgenodigd. 

 
5. Bedrijven als communicatiekanaal voor regiopromotie 

De toeristisch-recreatieve ondernemers in de regio stralen de trots van hun eigen 
onderneming en de regio uit. Velen, vooral de grote dagattracties en 
evenementenorganisaties en diverse organisaties en instellingen, investeren veel geld in 
promotie (zowel instore, outdoor als via diverse mediakanalen). 

 
Het is aan te bevelen om niet alleen de ondernemers en instellingen mee te laten liften 
met de regiopromotie van VVV Midden-Limburg, maar als VVV Midden-Limburg juist ook 
de mediakanalen te benutten die de ondernemers en instellingen inzetten. De recente 
ontwikkeling van de evenementenwidget is er een voorbeeld van. 

 
Acties 
Dit kan door ondernemers te vragen om de regio ook vanuit hun eigen bedrijf te 
promoten door: 

 
Links op websites partners en VVV Midden-Limburg 
VVV Midden-Limburg plaatst van alle partners een link op haar website. Partners wordt 
gevraagd dit ook te doen en een link van VVV Midden-Limburg en andere promotieacties 
te plaatsen en social mediaberichten door te plaatsen. 
In het kader van de zoekmachineoptimalisatie profiteren alle websites mee van dit 
zogenaamde ‘doorlinken’. Een hogere ranking in zoekmachines levert doorgaans een 
betere zichtbaarheid en meer internetbezoekers op! 
 
Instoremedia 
Instore kunnen promodragers van de regio zichtbaar zijn en vinden bezoekers diverse 
media (bv. magazines, plattegronden, e.d.) die de oriëntatie op de regio verruimen.  

 
6. Door ontwikkeling van de projectfunctie  

De accentverschuiving ‘Anders zichtbaar, zichtbaar anders’ vraagt om de verdere 
doorontwikkeling van de projectfunctie. Het zijn van dé Destination Marketingorganisatie 
voor de hele regio vraagt om verdere positieversterking.  
 
De lokale overheid zou een belangrijke rol kunnen spelen in de positionering van VVV Midden-Limburg als hét 
servicepunt naar de bestaande clusters en platforms in de gemeente.   
 
Verdere doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept, zodat nog meer op maat voor samenwerkingsverbanden, 
clusters en platforms en individuele ondernemers (in opdracht) op maat kan worden 
gewerkt, moet bijdrage aan een versterking van de inkomstenbronnen van VVV Midden-
Limburg. 

 
Acties 
Kennismaking, overleg en onderzoeken van mogelijkheden om het servicepunt te zijn 
voor bestaande en nieuwe lokale clusters en platforms. 
 
Doorontwikkeling dienstverleningsconcept, zodat naast de partnerpakketten maatwerk 
en een inniger samenwerking met overheden, samenwerkingsverbanden en clusters 
mogelijk wordt. 
 
 

 

Persreis in het kader van de regio van 

de smaak, georganiseerd door VVV 

Midden-limburg 

De Liberation Rouite Europe, één van de 

projecten die door VVV Midden-Limburg 

zal worden blijven doorontwikkeld. 

Uitzending VaarTV 2016 over de 

Maasplassen en waterskibaan Weert 
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5.6 Planning  

  
 2017 2018 2019 2020 

Online marketing Bezoekers: 
450.000 

Bezoekers: 
500.000 

Bezoekers: 
550.000 

Bezoekers: 
600.000 

Ontwikkeling webshop     

Magazines     

Evenementenkalender     

Beursdeelname (i.s.m. derden)     

Adverteren (i.s.m. derden)     

Ambassadeursdag (koppelen en verbinden 
lokale stakeholders voor viral marketingacties) 

    

Viral marketingacties (zie online marketing) Continue 
ontwikkeling 

   

Midden-Limburg in de pers     

Bedrijven als communicatiekanaal Bespreken 
mogelijkheden 

Bespreken 
mogelijkheden 

  

Doorontwikkeling projectfunctie Ontwikkeling 
cafetariamodel 

Verbreding 
aanbod 

Naar een nieuwe 
identiteit? 

 

 
Legenda: 
Groen = (verdere) ontwikkeling en innovatie 
Blauw = voortzetten en uitbouwen van bestaande activiteiten 
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Hoofdstuk 6: De organisatie nader beschouwd 

 

 
De realisatie van de uitgezette strategie en daarbij behorende acties vragen een gedegen en vooral proactieve organisatie. 
 
De uitvoering richt zich op een optimale samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en promotieorganisaties. De strategische 
opdrachten ‘ontwikkelen, samenwerken en zoeken’ (zie hoofdstuk 4) maken het noodzakelijk veel energie te steken in persoonlijke 
contacten in de regio en daarbuiten en deze contacten blijvend te onderhouden. Dat vraagt menskracht. 
 
De uitvoerende promotietaak vraagt om een maximale participatie en bijdrage van overheid en bedrijfsleven, waardoor de 
regiopromotie naar een hoger niveau kan worden getild. Dit vraagt om een goed onderbouwd partnerprogramma, waar 
bedrijfsleven en overheid niet omheen kunnen.  

 

 
 

Raad van Toezicht 

onafhankelijk toezichthouder op bestuur, 

waarvan 2 leden van de Raad van Advies 

Bestuurder/Directie 

1 directeur 

Informatiebeheer/reserveringen 

(VVV Midden-Limburg) 

Marketing en projecten 

(mogelijk nieuwe identiteit) 

 

Accountmanagers 

2 medewerkers 

Online marketing 

beleid/ontwikkeling 

1 medewerker 

Online en offline marketing en 

productontwikkeling 

2 medewerkers 

Raad van Advies 

14 toeristisch-recreatieve 

ondernemers uit 7 gemeenten 

Informatiedienst 

6 medewerker 

(4 vestigingen en 8 VVV infopunten 

VVVVVVagentschappen) 

Reserveringen 

2 medewerkers 

90 vrijwilligers /gidsen 
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De aansturing van de organisatie vindt plaats door een fulltime Directeur VVV Midden-Limburg. Deze zal zijn tijd besteden aan de 
functie en organisatie van het gastheerschap (informatiefunctie) en de regiopromotiefunctie. 
 
Voor de operationele zaken wordt de directeur ondersteund door de afdeling Marketing en Informatiebeheer/Reserveringen.  
 
De afdeling Marketing en projecten is verantwoordelijk voor de regiopromotie, marketingcommunicatie en projectfunctie. De 
inrichting van de organisatie is op de uitvoering gericht.  
 
Er zijn 2 Accountmanagers die lokaal de netwerken bouwen en onderhouden. 
Zij zijn individueel resultaatverantwoordelijk, dat wil zeggen dat zij zorgen voor: 

1. het uitbouwen van het relatienetwerk binnen het cluster;  
2. het versterken van de (ver)binding van de deelnemers in een cluster met de promotieorganisatie, door het aanbieden van 

een aantrekkelijk programma binnen het cluster; 
3. het realiseren van vooraf vastgestelde omzetdoelen.  

 
Het toenemend belang van online marketing heeft geleid tot de aanstelling van 1 medewerker Online Marketing voor beleid en 
ontwikkeling (web Development). Deze medewerker is verantwoordelijk voor de verdere doorontwikkeling van de internet presence 
, de toepassing van social media en de bevordering van het websitebezoek. 
 
Voor webredactie zijn nu 2 medewerkers actief.   
 
De Marketingmedewerkers verzorgen de productontwikkelingen, de marketingcommunicatie en het persbeleid. 
 
De informatiefunctie en reserveringen zijn in de markt zeer gekend onder het merk VVV. De doorontwikkeling van de marketing- en 
projectfunctie vraagt om een heroriëntering over de identiteit in de richting van de belangrijkste stakeholders, met name de 
ondernemers. In deze beleidsperiode vindt er, in goed overleg met de stakeholders, een afweging plaats om de identiteit voor de 
functies gericht op deze regionale ondernemers (dus niet gericht op bezoekers) meer aan te laten sluiten bij de opdrachten die er 
liggen. 
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Hoofdstuk 7 

De financiën 

7.1. Inleiding 

 
Voor de uitvoering van de regiopromotie beschikt VVV Midden-Limburg over drie hoofdgeldstromen:  

 Budget beschikbaar gesteld door de gemeenten. Het betreft momenteel een budget van € 210.000; 
 Budget gegenereerd uit een partnerbijdrage vanuit het bedrijfsleven (partnerpakketten). Het betreft momenteel een 

budget van circa € 120.000. 
 Budget gegenereerd vanuit extra uren die ingezet worden voor projecten.  

 
VVV-organisatie is lean-en-mean. Dit betekent dat we met geringe middelen maximaal presteren. Dit uit zich in de respectabele 
groeicijfers die VVV Midden-Limburg de afgelopen 6 jaar heeft laten zien (zie paragraaf 1.1). Als middelen en prestatie afgezet 
wordt tegen de financiële middelen die de regio’s Noord-Limburg en Zuid-Limburg ter beschikking hebben, dan mag deze  
prestatie zelfs als buitengewoon worden beschouwd. 
 
De financiële middelen, die door gemeenten momenteel worden betaald voor de reguliere marketing- en promotietaken zouden in 
principe, aangepast met de inflatiecorrectie/indexering (zie opmerking), dekkend moeten zijn.  
 
De partnerbijdrage vanuit het bedrijfsleven is redelijk stabiel. Het vraagt blijvend aandacht om het aantal partners de komende 
jaren uit te breiden. Het is de bedoeling naast de basispakketten partners meer op maat te gaan bedienen vanuit de aanwezige 
kennis- en informatiepositie van VVV Midden-Limburg. Dit leidt tot nieuwe innovatieve dienstverlening die het mogelijk maakt om 
de bijdrage vanuit de stakeholders te doen vergroten. 
 
Als het ambitieniveau van gemeenten en ondernemers echter verder reikt dan het huidige niveau, dan zal gekeken moeten 
worden naar aanvullende financiering.  
 
Daarnaast zal VVV Midden-Limburg zich steeds meer profileren als projectorganisatie. Naast het in samenwerking met gemeenten 
en partners initiëren van lokale, regionale en grensoverschrijdende projecten moet hier ook worden gedacht aan ondersteuning en 
versterking van de lokaal aanwezige clusters en organisaties op het gebied van toerisme, recreatie en gemeentelijke promotie. 
Vanuit deze positie is het de bedoeling aanvullende financiële middelen te genereren op projectbasis. 
 
Opmerking: 
Vanaf 2010 tot op heden is geen indexering toegepast op de bijdrage vanuit de gemeenten. Dit is in dit nieuwe plan wel voorzien. 
In totaal bedraagt de CBS prijsindex over de afgelopen zes jaren ruim 10,6%. Ter compensatie van het niet doorvoeren van de 
prijsindexering van de afgelopen jaren hanteren we de eerste twee beleidsjaren 2017 en 2018 een index van 3% en vanaf 2019 de 
jaarlijkse prijsindex van CBS. 
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7.2 De begroting 

Jaarlijkse begroting vanaf 2017 

(bedragen in €, excl. btw) 

kosten 
  

inkomsten 
 

     personeel 265.000,00 
 

jaarlijkse bijdrage gemeenten 216.000,00 

afschrijving 5.000,00 
 

private markt 125.000,00 

huisvesting 20.000,00 
 

projecten* 40.000,00 

kantoorkosten 16.000,00 
   Autokosten 2.000,00 
   algemene kosten 25.000,00 
   

     subtotaal 
 

333.000,00 
  

     marketing en communicatie 
    VVV fee/NDTRC 12.000,00 

   Drukwerken 30.000,00 
   media inkoop 4.000,00 
   persbewerking 1.000,00 
   zakelijke markt 1.000,00 
   subtotaal 

 
48.000,00 

  

     totaal 
 

381.000,00 
 

381.000,00 

 

*De onder projecten verantwoorde bedrag betreft de extra dekking van uren voor de uitgevoerde marketingprojecten. Voor 2017 

betreffen dit o.a. Maasplassen, Additionele marketing, Marketing van Cultuur geschiedenis gedigitaliseerd en fee van 

Routebureau, SVL. 
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Bijlage 1 

Omschrijving belevingswerelden Recreantenatlassen verblijfs- en dagrecreatie 

De Recreantenatlas van de Recron is het standaardwerk in de recreatiesector. Met de atlas duikt u in de belevingswereld van uw 
gast en ontdekt u hoe en waarmee u hem/haar kunt aanspreken, overtuigen en behouden. 

De recreantenatlas behandelt diverse belevingswerelden. Hier vindt u een omschrijving van deze belevingswerelden. Voor meer 
informatie verwijzen we naar de Recreantenatlassen. 

Uitbundig geel 
Uitbundig geel is de spontane, gezellige en sociale groep. Het is de groep echte vakantiegangers. Een vakantie hoeft niet zo 
extreem te zijn, als het maar actief, sportief, gezellig en verrassend is. Contact met anderen - familie, vrienden, kennissen - is 
gewenst en leuk. Uitbundig geel zoekt campings en bungalowparken waar de voorzieningen goed zijn en waar genoeg te doen is 
voor iedereen. Uitbundig geel is een grote groep in Nederland! 

Recreanten in de gele belevingswereld zijn echte levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren. 
Recreatie is voor deze groep genieten, uitgaan en lekker eten. Actief, sportief, gezellig en verrassend zijn de kernwoorden bij de 
vormen van recreatie die zij kiezen. Contact met anderen – familie, vrienden of kennissen – is belangrijk. Zij gaan ook regelmatig 
met een grotere groep dan alleen het eigen gezin op pad. Ze zijn energiek en enthousiast en letten er bij het uitkiezen van een 
activiteit op dat iedereen het ook naar de zin kan hebben. Recreatief winkelen behoort zeker ook tot hun favoriete bezigheden. En 
ze beschikken over iets meer budget dan gemiddeld. 

Gezellig lime 
Gezellig lime houdt net als geel ook van gezelligheid en sportiviteit, maar het mag allemaal een tikkeltje rustiger en het hoeft ook 
allemaal niet zo lang. Het gezin is belangrijk. Vakantie is voor de lime gasten lekker vrij zijn, genieten van rust en ontspanning, 
even weg van de dagelijkse verplichtingen en dan gezellig met het gezin iets leuks doen: fietsen, bbq-en, een spelletje spelen. Een 
bungalowpark of camping in Nederland geeft een echt vakantiegevoel, maar vaak moet de gezellige lime groep wel een beetje op 
de kosten letten. 

Gezellig lime recreanten zijn gewone, gezellige mensen die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. 
Recreëren is “even lekker weg met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ontspanning centraal. De lime 
recreant stelt daarbij niet van die bijzondere eisen. Een braderie of rommelmarkt is heel gezellig, je komt er altijd wel iemand 
tegen! Lekker vrij zijn, rust en doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten uit de lime belevingswereld. 
Daarbij wordt wel een beetje op de kosten gelet, je kunt tenslotte je geld maar één keer uitgeven. 

Rustig groen 
Vakantie is voor de rustige groene belevingswereld vooral een kwestie van lekker doen waar men zin in heeft, rust nemen in eigen 
omgeving, even niets aan het hoofd hebben. De consument uit de groene wereld heeft niet zulke bijzondere wensen. Het gewone 
en herkenbare is juist fijn, vertrouwd. Dan komt men lekker tot rust. In eigen land is genoeg moois te zien en te ontdekken, men 
hoeft er niet ver voor te reizen. Men kent de winkels die men tegenkomt en men kan gewoon de eigen taal spreken.  

Recreanten uit de groene belevingswereld zijn kalm en serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en 
tijd hebben voor je hobby’s. Even rust nemen in eigen omgeving en niets aan je hoofd hebben. In eigen omgeving is genoeg moois 
te zien en te ontdekken, je hoeft er niet ver voor te reizen. Lekker tijd hebben voor je hobby en omgaan met bekenden die dezelfde 
hobby hebben. Groene recreanten omschrijven zichzelf relatief vaker als gewoon, nuchter, bedachtzaam en kalm. Zij gaan graag 
hun eigen gang en vinden dat de maatschappij van vandaag toch wel erg hard aan het veranderen is. Hun gevoel is dat het 
“vroeger vaak beter was”. De dagrecreatieactiviteiten die zij kiezen, passen vaak goed bij deze beleving. Eén- en 
tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdsklassen zijn in deze groep relatief oververtegenwoordigd. 

Ingetogen aqua 
Vakantiegangers in het segment aqua kunnen als rustig en ruimdenkend worden getypeerd. In deze belevingswereld vinden we 
veel empty nesters, die weer tijd hebben voor hun eigen hobby's en interesses. Inspirerende maar rustige vakanties horen daar 
ook bij. In Nederland gaat men graag meerdere keren op pad, op een rustig moment naar de (kleinere) camping of bungalowpark 
met veel privacy. Cultuur en (rustige) sportieve mogelijkheden - wandelen, fietsen, nordic walking - worden gewaardeerd. 

Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn bedachtzaam en geïnteresseerd in cultuur en wat zij kunnen betekenen voor de 
maatschappij. Ze beschrijven zichzelf als ruimdenkend, rustig, geïnteresseerd in anderen en serieus. In deze groep vinden= we 
relatief vaker empty nesters, die weer tijd hebben voor hun eigen interesses. Inspirerende maar ook vaak rustige activiteiten horen 
daar bij. Zij verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen nog volop meedoen met de maatschappij van vandaag en alle 
veranderingen die zij daarin zien. Deze recreanten houden ook wel van sportieve activiteiten. Wandelen, fietsen, nordic walking: 
dat houdt je fit! 
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Stijlvol en luxe blauw 
Recreanten uit de blauwe belevingswereld zijn zelfverzekerd en vinden dat ze in hun vrije tijd wel wat luxe en stijlvol ontspannen 
verdienen. Ze zijn zakelijk en intelligent. Ze houden van stijl en klasse, zijn wat meer gericht op de exclusievere vormen van 
recreatie. Recreëren betekent voor hen zich even ontspannen en afstand nemen van de dynamiek van alledag. Dit doen zij door 
actief te sporten maar= ook door aandacht te besteden aan het ‘social network’. In hun vrije tijd zoeken zij graag “ons soort 
mensen”. Meer exclusieve vrijetijdsbestedingen als wellness en ook bijeenkomsten met VIP arrangementen, zijn populair bij deze 
belevingswereld. 
 
Avontuurlijk paars 
Avontuurlijk paars is de wereld van mensen die graag iets nieuws willen beleven of ontdekken in hun vakantie. Gewoon is niet 
goed genoeg voor deze groep. Ze gaan op zoek naar een bijzondere ervaring. Dat mag een tikje wild zijn - een boomhut of een 
survivaltent - maar het bijzondere kan 'm ook zitten in het beleven van luxe en exclusiviteit. Avontuurlijk paars is meer met zichzelf 
bezig dan met de anderen. U trekt ze dus eerder met iets individueels dan met het 'groepsgebeuren'. 
Het zijn relatief veel jonge één- of tweepersoonshuishoudens. 
 
Creatief en inspirerend rood 
Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het algemeen erg creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Ze 
gaan graag buiten de gebaande paden. Karakterkenmerken als onafhankelijk, intelligent, zelfbewust, artistiek en ruimdenkend 
passen goed bij deze recreanten. Het onbekende is juist spannend en prikkelend. Recreatie betekent naast sportiviteit en 
ontspanning ook het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen. 
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Bijlage 2; Overlegstructuren 

 
VVV Midden-Limburg werkt ook samen of maakt deel uit van: 
 
Overlegplatform Economie en Toerisme (OPET Roermond)  Koninklijke Horeca Nederland 

Lokale toeristische platforms en branche organisaties   Toerisme Limburg 

VVV backoffice Weert      Samenwerkende VVV’s Limburg 

Centrummanagement Weert     Citymanagement Roermond 

Maas-Swalm-Nette       Provincie Limburg 

Nautisch plan van eisen Maasplassen     Midden-Limburgse gemeenten 

Limburgse werkgevers vereniging (LWV)    Rivierpark Maasvallei 

Kamer van Koophandel (KVK)     Routebureau Noord- en Midden-Limburg 

HISWA        Gastvrij Limburg Overleg 

RECRON        Rijkswaterstaat  

VVV Nederland                                                                                                    Büro 2-land 

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)  ANWB 

Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN)  Büro Compass 

Stichting Liberation Route Europe     Met ons in Weert     

Molenstichting Weerterland      Ijzerenman overleg (Weert) 

Ondernemersvereniging Thorn     Gastvrij Roerdalen 

Werkgroep promotie en stuurgroep Cultuur platform Roermond 

Werkgroep Communicatie Educatie Recreatie Nationaal Park De Groote Peel 

 

Werkgroep Voorlichting, Educatie en Recreatie en de stuurgroep Nationaal Park De Meinweg 

Regionaal Landschap Kempen en Maasland (Kempen~Broek) 

Genootschap van de Draak 



Wat doen wij voor onze partners ?Midden-Limburg

Uw bedrijfsinformatie is digitaal zichtbaar via 
• De website van VVV Midden-Limburg  www.vvvmiddenlimburg.nl
• De mobiele website van VVV Midden-Limburg (m.i.v. 1e kwartaal 2015)
• De naam van uw eigen gemeente - bv. www.vvvroermond.nl of www.vvvweert.nl  
• Alle digitale informatiezuilen midden in Limburg, aangesloten bij VVV Midden-Limburg
• De nationale VVV Nederland website  www.vvv.nl
• De nationale app van VVV Nederland   
• De Roermond app - voor ondernemers in de gemeente Roermond   
• De routeplanner op onze website - als Point-Of-Interest langs routes voorbij uw locatie

Andere websites die verwijzen naar uw informatie op onze website zijn
Samenwerkende VVV’s Limburg  www.liefdevoorhetleven.nl  -  
VVV De Peel  www.vvvdepeel.nl - VVV De Brabantse Kempen  www.vvvdebrabantsekempen.nl - 
Geniesse dein Leben  www.limburgtourismus.de
  
Uw bedrijfsinformatie is in printvorm zichtbaar in
• Het VVV Magazine Midden in Limburg

Het magazine is Nederlands- en Duitstalig en wordt regionaal, nationaal en internationaal verspreid via o.a. de VVV 
vestigingen, VVV partners, op beurzen en via persrelaties

Uw foldermateriaal is zichtbaar in 
• Alle VVV vestigingen midden in Limburg

Social media 
• Uw bedrijf of activiteiten worden regelmatig meegenomen in onze diverse social media kanalen. De grote aantallen 

volgers van VVV Midden-Limburg zorgen voor een grote verspreiding van uw activiteiten of bedrijfsboodschappen.

Individuele arrangementen op www.vvvmiddenlimburg.nl 
• Gedurende het jaar wordt ingesprongen op actuele thema’s waarvoor onze partners gratis arrangementen kunnen 

aanleveren. In 2013 o.a. Last-minute-aanbiedingen, shop-aanbiedingen, Weert groenste stad 
• Permanent max. 2 wisselende aanbiedingen op de homepage onder Acties - Top aanbiedingen. 

Kosten hiervoor bedragen € 95,00 per jaar

Groepsarrangementen op www.vvvmiddenlimburg.nl
• Permanente vermelding van uw groepsarragement(en) 
• Administratie, organisatie en boeking via VVV Midden-Limburg 

Groepsarrangementen in printvorm
• Selectie van groepsarrangementen in de brochure groepsarrangementen

Uw evenementen zijn digitaal zichtbaar via
• De website van VVV Midden-Limburg
• Alle aangesloten digitale informatiezuilen van VVV Midden-Limburg
• De VVV Nederland website
• De VVV Nederland app
• De Roermond app (evenementen in de gemeente Roermond)
• Een link op de websites van VVV De Peel en VVV De Brabantse Kempen
• Een selectie van de evenementen is ook zichtbaar op de websites van De Samenwerkende VVV’s Limburg  en Uit in 

Noord- en Midden-Limburg

Uw evenementen zijn in prinvorm zichtbaar via
• Het huis-aan-huis blad De Trompetter in de regio’s Roermond en Weert
• Een selectie is zichtbaar in Beleef Limburg en Uit In Noord- en Midden-Limburg
• In de zomerperiode staan de evenementen ook in de Vakantiekrant en de ZomerGezet.

www.vvvmiddenlimburg.nl

Uw bedrijfsinformatie zichtbaar 

Uw arrangementen zichtbaar 

Aanvullende informatie over uw zichtbaarheid vanaf pagina 4

Uw evenementen zichtbaar 



Wat doen wij voor onze partners ?Midden-Limburg

Informatieverstrekking aan toeristen over uw bedrijf 
Via alle afdelingen van VVV Midden-Limburg wordt gratis zowel face-to-face als ook   digitaal 
en telefonisch informatie over uw bedrijf verstrekt en worden toeristen naar u doorverwezen.

Extra bezoekers door Social Media
Om meer bezoekers te bereiken zet VVV Midden-Limburg de 6 belangrijkste Social Media ka-
nalen in. Zo hebben wij een eigen youtube kanaal, waar al onze films over Midden-Limburg te 
zien zijn. Via LinkedIn worden partners en andere (zakelijk) geïnteresseerden geïnformeerd over 
de (marketing-)activiteiten van VVV Midden-Limburg. Via Twitter, Facebook, Google+ en Pinterest 
worden evenementen en nieuwtjes gemeld aan (potentiële) toeristen. In deze berichten worden 
ook evenementen en nieuwtjes van onze partners meegenomen.
Al deze media communiceren met of naar onze website, die daardoor als bron van informatie 
over toeristische mogelijkheden in Midden-Limburg een spilfunctie krijgt.

Gebiedspromotie
VVV Midden-Limburg promoot Midden-Limburg zowel regionaal, nationaal als internationaal. 
Dit genereert extra bezoek aan de regio. U, als partner, profiteert hiervan mee. 

Persbewerking
U profiteert van de persbewerking die VVV Midden-Limburg voor onze regio verricht.  De afde-
ling marketing & promotie benadert journalisten en stuurt persberichten.  Partners worden, 
waar relevant, binnen deze persbewerking meegenomen. Wanneer journalisten Midden-Lim-
burg bezoeken, zal VVV Midden-Limburg haar partners hier bij te betrekken. 
Wanneer uw bedrijf nieuws heeft of iets bijzonders organiseert, geeft u dit dan aan ons door op 
marketing@vvvmiddenlimburg.nl

Buitenland promotie
VVV Midden-Limburg is onderdeel van de Samenwerkende VVV’s Limburg (SVL). In Duitsland 
voeren wij onder de vlag van de SVL een promotiecampagne met onze Duitse partner, Bureau 
Compass. Doel is de Duitse toerist of recreant te interesseren in Limburg. Partners van VVV 
Midden-Limburg met een Duitstalige website worden op de website www.limburgtourismus.de 
geplaatst. Ook promoot Bureau Compass Midden-Limburg op diverse beurzen in Duitsland en 
bewerken zij de Duitse pers en touroperators. 
Voor bewerking van de Belgische markt werken wij nauw samen met Toerisme Limburg en 
worden er vanuit de SVL campagnes en gelden ingezet om de met name de Nederlandstalige 
markt in België te bereiken . 

Uitbrengen van het Maasplasen Magazine
VVV Midden-Limburg brengt jaarlijks een Maasplassen Magazine uit in zowel een Nederlandse 
als ook Duitse versie. Doel is de waterrecreant naar Midden-Limburg te halen door deze gericht 
te informeren over en te interesseren in de Maasplassen. Onze partners kunnen participeren in 
het Maasplassen Magazine en kunnen het magazine verspreiden. 

Productontwikkeling
VVV Midden-Limburg ontwikkelt diverse drukwerken, waaronder het VVV magazine “midden in 
Limburg”, het Maasplassen magazine, folders, wandel- en fietsroutes en plattegronden. Waar 
van toepassing worden hierin onze partners meegenomen.

www.vvvmiddenlimburg.nl

Informatieverstrekking over uw bedrijf via andere kanalen 

Promotie van de regio - waar u van meeprofiteert 

Informatieverstrekking

Persbewerking

Maasplassen Magazine

Diverse fiets- en wandelroutes



Wat doen wij voor onze partners ?Midden-Limburg

Limburg Card
Ter stimulans van uw producten of diensten, kunt u als partner meeliften op de Limburg Card.
Meer informatie over de Limburg Card: www.limburgcard.nl

Magisch Midden-Limburg
U kunt als partner meeliften op de Magisch Midden-Limburg campagne.
Meer informatie: www.magischlimburg.nl

Promotie van de regio met onze promotiefilm
Elke partner krijgt op aanvraag een gratis exemplaar van de promotiefilm over Midden-Limburg 
gemaakt door VVV Midden-Limburg. De film is zowel in het Nederlands als Duits verkrijgbaar. 
Beide versies en een Engelse variant, worden als losse elementen op ons youtube-kanaal 
gepresenteerd. Het geeft de toerist of recreant een totaaloverzicht van de toeristische mogelijk-
heden van onze regio.

Wij behartigen uw belangen in het algemeen toeristisch beleid
Los van bovenstaande activiteiten die VVV Midden-Limburg direct verricht voor de aangesloten 
partners, is VVV Midden-Limburg ook actief op het vlak van ‘algemeen belang’. Zo behartigen 
wij in breed verband de belangen van de toeristisch/recreatieve bedrijfstak. VVV Midden-Lim-
burg participeert dan ook in diverse overlegstructuren en organisaties en denkt op vele fronten 
mee bij de vorming van strategisch beleid voor de sector.
VVV Midden-Limburg is ook uitvoerder van diverse nationale en internationale projecten op het 
gebied van toerisme voor de regio Midden-Limburg. Voorbeelden zijn o.a.het project Dagtoe-
risme en de Maasplassen
Dit alles met het doel: hoe genereren we meer bezoek naar Midden-Limburg!

Wij informeren u via een digitale nieuwbrief
Partners ontvangen met regelmaat de nieuwsbrief van VVV Midden-Limburg, waarin u geïn-
formeerd wordt over de actuele projecten, promotionele activiteiten en nieuwsfeiten van VVV 
Midden-Limburg. Zo kunt u optimaal inspringen op trends en ontwikkelingen.

Via Linked-In informeren wij geïnteresseerden
Via Linked-In informeren wij geïnteresseerden gratis en eenvoudig over trends en ontwikkelin-
gen in de markt die voor onze regio van belang zijn. Zo kunt u optimaal inspelen op veranderin-
gen in de markt en in de regio.  

Ambassadeursdag voor baliemedewerkers
De ambassadeursdag laat baliemedewerkers en receptionisten van verblijfsaccommoda-
ties kennismaken met Midden-Limburg. Hierdoor kunnen zij hun gasten beter adviseren en 
informeren over hetgeen Midden-Limburg te bieden heeft. De ambassadeursdag is tevens 
een netwerkmoment. Partners kunnen als gastheer deelnemen en zo hun eigen onderneming 
promoten. 

Wij bieden u de mogelijkheid VVV producten te verkopen
Partners kunnen diverse producten (bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes) van VVV Midden-Lim-
burg inkopen en ontvangen hierop een korting. Dit levert u extra bezoekers en omzet op in uw 
eigen bedrijf. Deze korting geldt bij inkoop van produkten bij de VVV’s Roermond, Reuver, Thorn 
en Stevensweert

Aanbieden van de VVV Cadeaubon en Nationale Dinercheque
Iedere partner heeft de mogelijkheid zich aan te melden als acceptant van de VVV Cadeaubon 
of Nationale Dinercheque. Ervaring heeft uitgewezen, dat door het accepteren van de VVV 
Cadeaubon of Nationale dinercheque meer omzet wordt gegenereerd.

Verkoop van uw entreekaartjes via de VVV
Als extra verkoopkanaal voor uw entreekaartjes van attracties/evenementen kunt u onze VVV 
vestigingen en de VVV webshop inschakelen. Tegen een kleine commissie kunnen wij uw tickets 
aan onze bezoekers promoten en verkopen.

www.vvvmiddenlimburg.nl

Marge op VVV Cadeaubon

We houden u op de hoogte van ontwikkelingen 

Ambassadeursdag - ken je regio

Promotie

Profiteer van het merk VVV 

Profiteer van onze (boven)regionale campagnes

Limburg Card




