
 

 

Wat was de aanleiding voor inzet van Morrow? 
Binnen de ontwikkeling van de belevingsgebieden is de inzet van marketingcommunicatie een 
belangrijk onderwerp. We kunnen dit inzetten om bezoekers beter te spreiden over de Veluwe, zodat 
we een bijdrage kunnen leveren aan bezoekersmanagement. De marketingcommunicatie levert ook 
veel vragen op, veelal gecentreerd rondom de vraag ‘hoe gaan we de belevingsgebieden positioneren 
in relatie tot het merk Veluwe?’. Om hier antwoord op te geven, hebben we de marketingspecialisten 
van Morrow ingevlogen. Zij hebben een onderzoekstraject opgezet bestaande uit deskresearch en 
fieldresearch (onder bezoekers en onder betrokken partijen), om de huidige en ideale klantreis van 
Veluwse bezoekers in kaart te brengen. Morrow heeft gekeken naar kansen, verbindingen, maar ook 
naar zwakke plekken. Deze bevindingen en inzichten hebben zij vervolgens gegoten in een 
strategisch marketingadvies voor (lokale) marketingorganisaties, gastheerschappen en andere 
stakeholders die het Veluwemerk gebruiken en willen versterken.     
 
Uitkomsten adviesrapport 
De belangrijkste 10 aanbevelingen van Morrow zijn: 
 
1. Maak van al het aanbod op de Veluwe een ‘reason to travel’.  
Zorg dat al het relevante aanbod op de Veluwe minimaal vanuit visitveluwe.nl beschikbaar is. 
Beweeg als organisatie van puur een pushstrategie (het in de etalage zetten van het aanbod) naar 
een combinatie van push- en pullstrategie, door op het online zoekgedrag van de bezoeker in te 
spelen; 
 
2. Breng het aanbod themagedreven en via landingspagina’s.  
Thema’s zijn de perfecte deuren tot het aanbod. Als we al het aanbod hebben (punt 1) dan kunnen 
we deze via de thema’s in eindeloos veel vormen presenteren aan het publiek. Dit kan vanuit 
doelgroepen, interesses, seizoensgebonden of combinaties daarvan; 
 
3. Zet vol in op contentcreatie.  
Content is dé manier om mensen te verleiden. En dan hebben we het naast tekst en fotografie met 
name over meer video. Zet aan het begin van de klantreis in op video’s, zowel van hoge kwaliteit als 
wat eenvoudiger en meer laagdrempelig. De content is tevens perfect om de landingspagina’s verder 
mee te verrijken, om conversie te verhogen; 
 
4. Belevingsgebieden zijn niets meer en niets minder dan thema’s. 
Door ze als dusdanig te beschouwen en stap 1 t/m 3 te volgen ontstaat er een behapbare manier om 
de belevingsgebieden op te bouwen; 
 
5. Ontwikkel een krachtige overkoepelende Veluwe-identiteit en beeldmerk die de diversiteit van de 
Veluwe kan dragen.  
Hiermee ontstaat een uitstraling die herkenbaar is en in iedere fase van de klantreis de beleving kan 
versterken; 
 
6. Hanteer ‘Er is altijd meer Veluwe’ als tagline.  
Dit is het haakje waar we alles aan op kunnen hangen in de communicatie. Het is de belofte naar de 
bezoeker, maar tevens de herinnering aan onszelf; 
 
7. Het is belangrijk dat ook de gastheerschappen het complete verhaal van de Veluwe uitstralen.  
Zorg dat gastheerschappen naast de lokale kennis ook grip hebben op de thematische verhalen en 
zij 100% beseffen en uitstralen dat ze onderdeel van de Veluwe zijn en dat brede verhaal ook tonen; 
 
8. Toon altijd het veelzijdige beeld van de Veluwe.  
De Veluwe staat nu vooral gelijk aan natuur. Zorg voor een gebalanceerder beeld. Communiceer 
vanuit diversiteit in aanbod. Er is zoveel moois. Omarm de verscheidenheid; 
 
 



 

 

9. Zorg in je beeld voor diversiteit van de mensen.  
Wees inclusief en breng een doorsnede van Nederland in beeld. Iedereen is welkom op de Veluwe; 
 
10. Voeg in zoveel mogelijk communicatiemiddelen een kaart toe van de Veluwe.  
Zo ontstaat er een helder beeld van de omvang en waar dit deel van de communicatie zich 
daarbinnen op richt. 



 

 

 


