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Inleiding 
 
Voor u ligt het marketingplan voor het winkelhart van Oosterwolde. In het rapport 
‘Samenwerken aan een Krachtig en prachtig winkelgebied van Oosterwolde’ van Mei 
Klaas is onder andere aangegeven dat er kansen liggen op het gebied van marketing 
en communicatie en dat er een gedegen strategie ontbreekt om het winkelhart van 
Oosterwolde te positioneren. Oosterwolde	  Promotion en de stuurgroep hebben 
contact opgenomen met marketingadviseur Niels Tel om een gericht marketingplan 
uit te werken wat voldoet aan de wensen van de stuurgroep en de achterban 
(ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente).  
 
Huidige situatie & probleemformulering 
Op basis van de verschillende rapporten vanuit het verleden, gesprekken die er met 
stakeholders zijn gevoerd en uit een respons van de opdrachtgever is de huidige 
situatie op het gebied van marketing in kaart gebracht. Naast de input vanuit het 
rapport van Mei Klaas zijn er nog een aantal actualiteiten en noemenswaardigheden 
die van invloed zijn op een succesvolle marketingstrategie en zullen moeten worden 
omgebogen.  
 

§ Winkelhart Oosterwolde is identiteitsloos 
§ Onduidelijke positionering (waar staat het winkelhart Oosterwolde voor) 
§ Weinig trotsheid onder bewoners 
§ Relatief veel slecht nieuws over Oosterwolde (slechte regionale 

naamsbekendheid)  
§ Veel leegstand van winkelpanden 
§ Geen eendrachtige en sterke (gezamenlijke) winkeliersuitstraling 
§ Winkelhart van Oosterwolde is slecht vindbaar op het internet 

 
Waar is het winkelhart van Oosterwolde van oudsher sterk in? 
Oosterwolde heeft een ruim aanbod aan winkels met voldoende (gratis) 
parkeergelegenheid. Daarnaast is het winkelhart goed bereikbaar voor zowel 
inwoners van het dorp (lopend, fiets of met de auto) als mensen van buiten via de 
N381 of andere N-wegen rondom Oosterwolde. Oosterwolde ligt in een driehoek 
tussen Drachten, Assen en Wolvega in en ondanks dat er een rijke geschiedenis is, 
is er geen echte uniekheid te vinden in het verleden van dit dorp. Het ruime aanbod 
en het gratis parkeren zijn de belangrijkste voordelen van het winkelhart echter is dit 
in vergelijking met andere winkelgebieden niet direct een onderscheidend vermogen. 
Er zal dus voor een duidelijke positionering moeten worden gekozen op basis van 
een aantal kernwaarden waarin een ieder die zich verbonden voelt met het 
winkelhart van Oosterwolde zich kan herkennen.  
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Doelgroep bepaling 
 
Om een duidelijke marketingboodschap te ontwikkelen is het van belang om te 
achterhalen welke doelgroepen er actief zijn in het winkelhart. Wie bezoeken het 
winkelhart en de winkels in Oosterwolde, wie zijn er betrokken bij het centrum van 
Oosterwolde en welke groepen zijn er actief rondom Oosterwolde. De volgende 
stakeholders zijn onder andere actief en betrokken bij het winkelhart Oosterwolde:  

§ inwoners Oosterwolde 
§ inwoners omliggende dorpen (straal van 20 km) 
§ gemeente / wethouders 
§ ondernemers / winkeliers 
§ vastgoedeigenaren 
§ cultuursector / evenementen organisatoren 
§ vrijwilligerswerk verenigingen 
§ sportverenigingen 
§ buurtbewoners verenigingen 
§ toeristen 

 
In dit marketingplan betreffende het winkelhart leggen we in eerste instantie een 
focus op de volgende doelgroep(en): 
 
Doelgroep 1:  
Toerist die verblijft in Oosterwolde of de wijde omgeving van Oosterwolde  
Doel: Het on- en offline verleiden van de toerist naar het doen van een bezoek aan 
het winkelhart van Oosterwolde.  
 
Campings in de regio: 
- RCN de Roggeberg in Appelscha 
- Witterzomer in Assen 
- Campings (15+) in Bakkeveen en omgeving 
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Doelgroep 2:  
Inwoner van omliggende dorpen in een straal van 20 km  
 
Veenhuizen, Haulerwijk, Elsloo, Wolvega, Oldeberkoop, Vledder, Wijnjewoude, 
Smilde, Gorredijk, Jubbega, Norg 
 

 
 
 
Doelgroep 3:  
Inwoners van Oosterwolde (jong en oud)  
Doel: inwoners als ambassadeurs inzetten voor het winkelhart van Oosterwolde en 
daarnaast ook de frequentie van het aantal bezoeken aan het winkelhart 
Oosterwolde en waar mogelijk omzet vergroting van de individuele klant.   
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Concurrentie onderzoek 
  
Wat betreft de marketing voor het winkelhart is het goed om te kijken welke 
concullega winkelgebieden/centra er zijn en waar zij zich in onderscheiden danwel 
op welke manier zij zich profileren. In ons deskresearch hebben we de volgende 
winkelcentra onder de loep genomen:  

• Leek 
• Roden 
• Gorredijk 
• Assen 
• Wolvega 
• Drachten 

 
Wanneer we kijken naar deze winkelcentra kunnen we concluderen dat er volop 
kansen liggen in het vermarkten van het winkelcentrum wanneer dit consistent 
gebeurt en volgens een onderscheidend vermogen. Op deze manier kunnen wij 
bezoekers en potentiele huurders van het vastgoed aantrekken om te gaan 
ondernemen in winkelhart Oosterwolde. Momenteel ontbreekt het aan een sterk en 
daadkrachtig verhaal. Oosterwolde heeft net zoveel of wellicht wel meer te bieden 
dan de meeste winkelcentra alleen wordt dit nu niet sterk en eenduidig naar 
buitengebracht. Verder ontbreekt het aan de inzet van vernieuwende 
communicatiemiddelen en kanalen en aan eenheid. Concurrentie die het momenteel 
goed doen hebben een gezamenlijke uitstraling als winkelhart/centrum en zijn 
proactief bezig met de marketing.  
 
De belangrijkste concurrentie bevindingen hebben we samengevoegd in een 
overzichtelijke afbeelding per winkelcentrum. Deze afbeeldingen zijn terug te vinden 
in de bijlagen 1.  
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Marketing- en algemene doelstellingen  
 
Hoofddoelstellingen winkelhart Oosterwolde:  

• Verhogen aantal aankopen en totaal bestedingen van bezoekers.  
• Verhogen van herhaalbezoeken bestaande bezoekers.  
• Verhogen zichtbaarheid winkelhart en individuele winkeliers. 
• Aantrekken van nieuwe bezoekers die nog nooit in winkelhart Oosterwolde 

zijn geweest.  
• Aantrekkelijk worden voor komst nieuwe ondernemers/winkeliers waardoor de 

leegstand winkelpanden wordt verminderd.  
• Versterken en upgraden imago/naamsbekendheid winkelhart Oosterwolde.  
• Groter draagvlak inwoners / bedrijfsleven voor marketingactiviteiten 

winkelhart. 
• Meer en beter laten zien en vindbaar laten worden welk winkelaanbod 

Oosterwolde heeft.  
 
Neven doelstellingen Oosterwolde: 

• versterken en upgraden imago/naamsbekendheid Oosterwolde. 
• leegstand verminderen. 
• mensen langer in Oosterwolde houden. 
• inwoners blij(er) en tevreden houden. 
• eventueel nieuwe bewoners aantrekken door passende uitstraling. 
• verbeteren van gastheerschap. 

 
 
Wat is voor winkelhart Oosterwolde belangrijk?  
De hoofddoelstelling van het winkelhart is dat er méér omzet gemaakt wordt door de 
ondernemers en er meer klanten in het winkelgebied komen. De output hierin wordt 
ondersteund door verschillende aspecten die getoetst worden in een klantenpanel. 
De belangrijkste marketing-gerelateerde aspecten zijn:  
 
Zichtbaarheid 
Beleving 
Sfeer 
 
Naast deze aspecten is het belangrijk om ook naar de vindbaarheid van het 
winkelhart Oosterwolde te kijken:  
 

• Betere vindbaarheid van winkelhart Oosterwolde en individuele winkeliers. 
• Betere vindbaarheid van openingstijden winkelgebied Oosterwolde. 
• Betere zichtbaarheid van ondernemers en het vertalen van hun 

ondernemersverhalen en diensten naar de markt. 
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Actie gerichte marketingdoelstellingen: 
 
De key performance indicators geven focus en perspectief aan de marketing en 
zullen periodiek worden bijgehouden.  
 
Vindbaarheid: 

• Totaal aantal bezoekers website. 
• Totaal aantal bezoekers vanuit Google (betaald, onbetaald). 
• Totaal aantal website bezoekers vanuit Social Media. 
• Aantal keren dat contact pagina is bekeken. 
• Aantal keren dat route is opgevraagd in Google. 
• Hoeveelheid aankopen via website. 
• Bouncepercentage zo laag mogelijk. (bezoekers moeten snel kunnen vinden 

waar ze op zoek naar zijn)  
 

Zichtbaarheid: 

• Bericht bereik Facebook per bericht, per maand, per kwartaal, per jaar. 
• Bericht bereik Instagram per bericht, per maand, per kwartaal, per jaar. 
• Aantal vertoningen in Google dmv adwords campagne. 

Beleving: 

• Aantal weergaven video. 
• Aantal inschrijvingen nieuwsbrief. 

De marketing moet leiden tot economische welvaart én welzijn voor de hele regio 
Oosterwolde en omgeving.  
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Online marketingdoelstellingen 

Doelstellingen Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2022 
     
Facebook     
Aantal fans 100 350 500 1500 
Totaal bericht 
bereik 

5.000 10.000 15.000 25.000 

Aantal video 
weergaven 
 

1.000 4.000 10.000 15.000 

     

Instagram     

Aantal volgers 100 250 450 1000 

Aantal 
profielbezoeken 

100 400 1.000 3.000 

Aantal berichten  30 50 50 50 

Totaal bereik 2.000 4.000 7.000 15.000 

     

Youtube     

Aantal volgers 
kanaal 

20 50 100 150 

Aantal views 1.000 2.000 4.000 10.000 

  	   	   	  
Website  	   	   	  
Aantal bezoekers 500 750 1000 2000 

Aantal pagina 
weergaven 

1000 2100 4000 7500 

Gemiddelde duur 
op de website 

0.30 min 0.45 min 1 min 2 min 

Gemiddeld aantal 
pagina’s bekeken 

2 3 5 5 

 
Eyecatchers van Oosterwolde:  
Regenboog brug, hefboom brug, liefdesbruggetje, landschap Jardinga & de 
compagnonsvaart/turfvaartroute. 
 
Identiteit 
Momenteel is Oosterwolde redelijk identiteitsloos. Door de coronacrisis is er wel een 
versnelde winkeliersboodschap de wereld in geslingerd ‘Prachtig en krachtig 
Oosterwolde, Samen zijn we Sterk’ echter ontbreekt hier een identiteit bij. Er zal 
daarom een krachtige marketingboodschap en uitstraling moeten worden gecreëerd 
waarin mensen zich kunnen herkennen en waarbij we vervolgens deze elementen 
ook marketingtechnisch kunnen inzetten om bezoekers aan te trekken. 
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Marketing voorstel 
 
Marketingboodschap 
Elke bezoeker is van harte welkom in het winkelhart van Oosterwolde. Het winkelhart 
staat voor diversiteit en uitgebreid aanbod aan winkels en heeft als doel om een 
stukje extra service en aandacht te geven aan de bezoekers. Elke bezoeker moet 
zich thuis voelen in Oosterwolde en daarmee bereidt zijn tot het doen van een lokale 
aankoop in de winkel of via een ander platform.  
 
Het DNA van winkelhart Oosterwolde 
Oosterwolde en het winkelhart/centrum wordt voor een groot deel gevormd door 
geografische, historische en economische factoren, alsmede door de talenten van 
haar inwoners en ondernemers. Dit geheel van factoren is het DNA, ofwel De 
Natuurlijke Aard van Oosterwolde. Die mix van zachte en harde waarden zit diep in 
de gemeenschap geworteld, trekt mensen aan en stoot anderen af, maar wordt nog 
te vaak over het hoofd gezien. 
 
Het definiëren van een eigen DNA-profiel 
Als je dat DNA goed definieert, kan je op basis daarvan gericht marketingbeleid gaan 
schrijven. Focussen op je eigen sterke punten en afscheid nemen van wat toch al 
niet bij je past en dus niet werkt. Geen loze reclamepraat meer maar werken aan een 
eigen profiel. Vertrouw en bouw op je eigen kleuren, je waarden en je verhalen. 
Alleen door gebruik te maken van het DNA van je eigen regio/dorp, trek je 
gelijkgestemde en geïnspireerde mensen aan die zich bij jou thuis voelen en mee 
willen bouwen aan de gemeenschap van winkelhart Oosterwolde.  
 
Dit is het DNA van het winkelhart Oosterwolde:  

Ø Service 
Ø Dichtbij 
Ø Betrokken 
Ø Doe maar gewoon / nuchter / noeste werkers 
Ø Regionaal 
Ø Cultuur    
Ø Diversiteit   
Ø Turfvaart (geschiedenis) 
Ø Rust & ruimte 

 
Met het DNA wil het winkelhart de perceptie veranderen van sfeerloos, identiteitsloos 
en weinig trotsheid en omzetten naar sfeervol, gezellig, dichtbij en 
ambassadeurschap van iedere betrokkene.  
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Voorstel identiteit / uitstraling en huisstijl 
 

 
 
(landscape logo met pay-off) 
 

   
  
(logo voor gebruik met verschillende achtergrond foto’s)  
 
 

 
(vierkant logo zonder pay-off voor gebruik socials) 
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Waarom dit voorstel:  
In de vernieuwde uitstraling van het winkelhart Oosterwolde is duidelijk een hart te 
zien. Er is gekozen voor een hart omdat dit past bij de service en warmte die de 
winkeliers geven aan hun bezoekers en klanten. Daarnaast is het winkelhart ook écht 
het hart van het dorp en is Oosterwolde het bloeiend hart van de gemeente en regio. 
Bovendien kunnen mensen zich altijd herkennen in het hart vanwege de associatie 
met onder andere: liefde, passie, commitment, service, verbinding.  
 
Verder is in de uitstraling duidelijk een regenboog effect te zien. De kleuren van de 
regenboog staan voor vrolijkheid, kleurrijk en bovendien heeft Oosterwolde een brug 
in de kleuren van de regenboog (sinds 2015). Een duidelijke eyecatcher voor 
mensen als ze Oosterwolde binnenrijden via de afslag Oosterwolde Noord. De 
regenboog symboliseert dat je door verschillend te zijn samen iets moois tot stand 
kan brengen. Een bijkomend voordeel is dat je aan de verschillende kleuren weer 
verschillende marketingthema’s kunt hangen.  
 
Wat betreft het lettertype is er gekozen voor een strakke en zakelijke uitstraling met 
een speels element erin (de eerste O hangt wat lager) zodat het direct opvalt.  
 
De pay-off geeft net dat beetje duidelijkheid aan het logo en kan een meerwaarde 
bieden in de versterking van de marketingboodschap. Er is voor deze pay-off 
gekozen omdat deze het beste past bij hetgeen we graag extra willen benadrukken 
namelijk: ‘GEWOON DICHTBIJ’.  
 
Het is heel gewoon om je aankopen in Oosterwolde te doen omdat het winkelhart 
ook écht dichtbij is (zowel figuurlijk als letterlijk) en de winkeliers en 
vastgoedeigenaren dichtbij de bezoekers willen staan onder andere door het bieden 
van extra service en oprechte aandacht.  
 
De pay-off en het logo zouden eventueel in de toekomst nog dynamisch gebruikt 
kunnen worden waardoor het afgewisseld kan worden om juist een ander thema of 
focus te leggen. In bijlagen 3 is het huisstijl handboek te vinden. 	  
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Online marketing 
 
Vind- en zichtbaar zijn 
 
Het winkelhart Oosterwolde is zichtbaar in een aantal initiatieven maar niet 
voldoende en er mist een eenduidige uitstraling en eenheid. Gemiddeld genomen 
heeft een bezoeker minimaal 7 contactmomenten nodig voordat hij of zij overgaat tot 
het doen van een aankoop. Het is daarom belangrijk dat de zichtbaarheid van het 
winkelhart vergroot wordt. In de eerste fases van de klantreis kunnen er hier diverse 
communicatiemiddelen voor worden ingezet waaronder Social Media, 
nieuwsberichten, reclame banners en nieuwsbrieven. Daarnaast is het raadzaam om 
een platform te bouwen (website) waarop meer informatie over het winkelhart te 
vinden is zoals welke bedrijven/winkeliers er gevestigd zijn, wat de openingstijden 
zijn en het gevoel over te brengen.  
 
Google bedrijfsvermelding 
 
Goed online vindbaar zijn is tegenwoordig erg belangrijk. Meer dan de helft van de 
Nederlanders begint zijn of haar klantreis online. Zo wordt er gebruikt gemaakt van 
de Google zoekmachine om bedrijfsinformatie en producten op te zoeken en Apple 
Maps wordt geraadpleegd voor een routebeschrijving naar een bepaalde locatie. Hoe 
goed online vindbaar is het winkelhart van Oosterwolde bij dit soort belangrijke online 
kanalen? Als antwoord hierop: niet of nauwelijks. We gaan daarom aan de slag bij 
het verbeteren van de vindbaarheid in de zoekmachine google.  	  
Vele onderzoeken hebben aangetoond dat meer dan 70% van de klanten vertrouwen 
verliest in een bedrijf of in dit geval het winkelhart door onjuiste lokale 
bedrijfsgegevens1.  
 
 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bron:	  places.nl	  	  
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Google adverteren / Google Ads 
Naast de organische vindbaarheid in de zoekmachines, is het ook van belang dat het 
winkelhart Oosterwolde goed vindbaar is als iemand zoekt op het winkelhart, één van 
de individuele winkels of een term die gerelateerd is aan het winkelhart.  
 
Adverteren op Google wordt ook wel Google Ads genoemd, en dit is het 
advertentieplatform van Google. Je kan dan betalen om bovenaan in de 
zoekresultaten te verschijnen bij bepaalde zoekwoorden. Hoe populairder het 
zoekwoord en hoe meer bedrijven daarop willen adverteren, hoe meer je zal betalen. 
In Ads zal je jouw campagne ook continu kunnen verbeteren, want Google houdt bij 
via welke zoekopdrachten jij gevonden werd. Als er dan bepaalde combinaties zijn 
van jouw zoekwoord en andere woorden waarvoor jouw website geen optimaal 
resultaat is, dan kan je die uitsluiten. Je kan op dezelfde manier ook meer 
zoektermen gaan toevoegen, en specifieker gaat adverteren, zodat je Google 
advertenties goedkoper en accurater worden. 
 
Er zijn twee kanalen om te adverteren op Google, namelijk het zoeknetwerk en het 
displaynetwerk. Alle advertenties in het zoeknetwerk zijn gebaseerd op een 
zoekopdracht. Advertenties in het displaynetwerk zijn gebaseerd op banners 
(display) en deze banners kunnen bestaan uit tekst en foto’s. Mijn advies zou zijn om 
als eerste te focussen op tekstadvertenties en later bij specifieke campagnes display 
banners in te zetten.  
 
 

 
	  

(voorbeeld advertentie opbouw Google Ads)	  
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Voordelen van Google Ads tegenover traditionele reclame 

• Meten van resultaten: Met Google Ads kun je enkele parameters meten, zoals 
‘hoe vaak is de advertentie gezien’, ‘hoeveel mensen klikken’, ‘de gemiddelde 
kost per klik’, ‘advertentie positie’ en uiteindelijk ‘de kosten van een aankoop 
of een lead’. 

• Testen van advertenties: Je kan je advertentie een tijdje testen en eventueel 
de tekst opnieuw aanpassen wanneer je merkt dat de tekst niet de gewenste 
impact heeft. Binnen 15 minuten heb je zo een nieuwe tekst. 

• Budgetcontrole: Je kunt per maand en per dag bepalen wat je betaalt en deze 
bedragen aanpassen wanneer je maar wilt. 

• Advertentiebereik gebaseerd op locatie: Jij bepaalt waar je advertenties te 
zien zijn. Je kunt dit doen per regio, provincie, land of als radius rond jouw 
locatie. 

 
Wat Google Ads tot het perfecte advertentiemiddel maakt, is dat je zeer 
kostenefficiënt kunt werken omdat je gericht adverteert en je de resultaten kunt 
meten. Dit geldt ook zeker voor het winkelhart Oosterwolde omdat we heel gericht 
kunnen adverteren!!  
 
Hoe werkt Google Ads en wat is de kostprijs? 
De werking van Google Ads gaat hand in hand met de kosten van Google Ads omdat 
er gebruik gemaakt wordt van live veilingmodel waarbij je betaalt per klik. 
Het zoeknetwerk van Google Ads is gebouwd rond zoekwoorden en advertenties 
voor deze zoekwoorden. Het is de bedoeling dat je advertentie, je zoekwoorden voor 
deze advertentie en je landingspagina (pagina waar de bezoeker op terecht komt na 
het klikken van de advertentie) de best mogelijke ervaring opleveren voor de 
gebruiker. Dit is waarom Google Ads gebruik maakt van een kwaliteitsscore per 
zoekwoord. 
 
Advies maandelijks advertentiebudget:  
€50-€100 per maand.  
 
Website 
Momenteel is er een specifieke site die als platform kan dienen voor de winkeliers 
van het winkelhart Oosterwolde. Het advies is om één website op te tuigen die zowel 
informatief als commercieel van aard kan zijn. De voorkeur voor de domeinnaam zou 
uitgaan naar www.oosterwolde.nl of als tweede optie www.winkelhartoosterwolde.nl.  
 
Gastheerschap foto’s in Google bedrijfsvermeldingen (foto’s pand + foto’s team).  
 
Wat moet de website doen? 

• Indruk geven van het winkelhart / winkelcentrum. 
• Marketingboodschap kunnen vertalen inclusief kleurgebruik/herkenbaarheid. 
• Unique Selling points van het winkelhart laten zien. 
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• Bieden van een online etalage en daarbij eventueel de mogelijkheid tot het 
doen van een online aankoop. (webshop2) 

• Beeld geven van de ondernemers. (met welke passie zij dagelijks klaar staan) 
• Laten zien welke winkeliers er aanwezig zijn. (bv interactieve kaart) 
• Tonen van openingstijden van het winkelhart. 
• Zorgen voor een betere organische vindbaarheid. 
• Mensen moeten zich kunnen inschrijven voor een community of nieuwsbrief. 
• Gezamenlijke (marketing) acties in beeld brengen. 
• Bezienswaardigheden in Oosterwolde vermelden. 

 
Op de website zullen pakkende teksten moeten worden geschreven die wervend van 
aard zijn!  
 
Wirefrime voorbeeld website/webshop: 
 
 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Bij	  elke	  bestelling	  zal	  er	  een	  automatisch	  bericht	  /	  opdracht	  naar	  de	  ondernemer/winkelier	  moeten	  worden	  geschoten.  
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Social Media 
 
Waarom Social Media? 
Het actief inzetten van Social Media is een goede manier om aan te sluiten bij de 
veranderende wensen en communicatie van onze doelgroepen. Onze doelgroepen 
hebben behoefte aan een goed waarmee zij zich kunnen identificeren en dat hen 
interesseert. Zij staan dus open voor content die betekenis heeft, die hen overtuigt en 
wellicht een verandering in hun gedrag teweeg kan brengen (bezoek aan winkelhart, 
doen van aankoop). We gaan Social Media inzetten om te laten zien wat het 
winkelhart van Oosterwolde allemaal in huis heeft en wat zij te bieden hebben. Zowel 
als gezamenlijk initiatief als vanuit de individuele 
ondernemers/winkeliers/vastgoedeigenaren. We gaan Social Media inzetten om de 
doelgroep te leiden naar het winkelhart. De content die wij delen moet passen bij de 
uitstraling ‘Gewoon Dichtbij’ en de marketingboodschap van het winkelhart. We 
moeten de content zoveel mogelijk afstemmen op onze doelgroepen qua inhoud, 
vorm, kleur en tone of voice.  
 
Doordat zoveel mensen zo vaak op Social Media zitten, kan Social Media een rol 
spelen in de customer journey. Voordat een consument een product of dienst 
afneemt of een bezoek brengt aan ons winkelhart, is er contact met het bedrijf over 
verschillende kanalen en verschillende apparaten: zogeheten touchpoints. Dat zijn 
betaalde kanalen zoals advertenties, dat zijn verdiende kanalen zoals een 
krantenartikel, en eigen kanalen zoals de website en de Facebookpagina. 
 
Aansluiten op andere lokale Social Media initiatieven:  
Voor het winkelhart Oosterwolde gaan we nieuwe Social Media kanalen opzetten. 
Om zo goed mogelijk te groeien en de juiste doelgroepen te benaderen gaan we in 
ieder geval ook proberen om zo goed mogelijk gebruik te maken van al bestaande 
(lokale) Social Media kanalen en initiatieven zoals @BeleefOosterwolde en 
@SinterklaasinOosterwolde. Lokaal samenwerken!  
 
Instagram:  
Gebruikersnaam: @winkelhartoosterwolde 
 
Instagram is een kansrijk sociaal medium voor het winkelhart Oosterwolde. Een 
brede doelgroep gebruikt dit platform om inspiratie op te doen, favoriete winkels / 
horeca te bekijken én zelf afbeeldingen en video’s te delen met hun 
vrienden en familie. 28% van de Nederlanders heeft inmiddels Instagram, de helft 
hiervan maakt dagelijks gebruik van de app. Grote kans dat onze doelgroepen dit 
medium ook regelmatig raadplegen. Instagram past goed bij het social-
marketingprincipe: met aansprekende afbeeldingen laat je meer zien van het 
winkelhart en Oosterwolde en deel je het verhaal erachter van winkeliers. Zodat je 
jouw doelgroep overtuigt van de toegevoegde waarde van het winkelhart.  
 
Afbeeldingen van personen roepen over het algemeen meer reacties op: 
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potentiële klanten/bezoekers kunnen zich met hen identificeren en krijgen het gevoel 
dat de individuele winkeliers en het winkelhart Oosterwolde ‘echt’ is. We zetten 
daarom de mensen (winkeliers) achter de organisaties in de spotlight. 
Ook gaan we aan de slag met online influencers in te zetten om het winkelhart op 
hun account en onder hun volgers te promoten. 
 
Interactie via Instagram stories 
Op Instagram kan het winkelhart Oosterwolde afbeeldingen of video’s delen in de 
feed van de pagina maar ook berichten plaatsen in onze Instagram stories. Deze 
feature is een manier om nog meer interactie met onze doelgroep te creëren. Door 
een poll te plaatsen of een vraag- of antwoordruimte in te voegen kunnen we peilen 
waarin onze doelgroep geïnteresseerd is, wat hen drijft en welke vragen er leven. 
Waardevolle informatie die we kunnen inzetten in onze marketingstrategie. 
 
Wat willen we met Instagram bereiken en laten zien?  

• zichtbaar zijn onder potentiele bezoekers van het 
winkelhart in de leeftijden tussen de 12 en 50 jaar.  

 
Wat willen we op Instagram laten zien? 

• winkelpanden/locaties. 
• sfeer in het winkelgebied. 
• gezichten van ondernemers laten zien en hun passie 

vertalen. 
 
Hoe krijgen we meer en de juiste volgers op Instagram? 

• follow unfollow volgers van winkels uit de regio. 
• winactie(s) i.s.m. met winkeliers met leuke prijzen op Instagram plaatsen. 
• promotie berichten/ons account via online influencers. 
• instagram advertenties. 
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(opzet huidige instagram account) 

 
 
Facebook:  
Gebruikersnaam: Winkelhart Oosterwolde / @oosterwolde.nl  
 
 
Dit Social Media platform wordt door de grootste groep Nederlanders gebruikt. 
Klanten en consumenten gebruiken dit om meer informatie te zoeken over je 
organisaties en winkels. En om op de hoogte te blijven van evenementen. Een mooie 
manier dus om het winkelhart Oosterwolde te laten zien en te promoten.  
Facebook is een ideale tool voor het in beeld blijven bij je doelgroep en het werken 
aan een positief beeld: relatiebeheer. En relatiebeheer is niets anders dan ‘staying 
top of mind’. Zorgen voor een prettige relatie betekent zorgen voor een positief beeld 
van het winkelhart Oosterwolde (branding) en zorgen dat wanneer onze 
klant/bezoeker denkt aan een nieuwe aankoop, dat er vooral aan ons wordt gedacht 
(naamsbekendheid). 
 
Wat willen we met Facebook bereiken? 

• grote lokale zichtbaarheid van het winkelhart Oosterwolde. 
• zichtbaarheid van evenementen / acties aan doelgroepen in 

Oosterwolde en omgeving. 
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• betrokkenheid en interactie creëren vanuit onze doelgroep richting 
het winkelhart. 

• dat gezamenlijke en individuele winkeliersacties worden getoond 
aan de doelgroepen. 

 
Wat willen we op Facebook laten zien?  

• beleving creëren. (hoe ziet het winkelgebied eruit) 
• winacties plaatsen tbv groei volgers. 
• promoten van winkeliersacties. 

 
Hoe krijgen we meer en de juiste fans op Facebook? 

• winacties organiseren. 
• kijkje in de keuken bij de winkeliers. 
• persoonlijke content plaatsen. (met mensen erop) 
• interactie: stel vragen! 

 
 
 

 
 
(opzet huidige facebook-pagina) 
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Youtube:  
Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCetfPkrVgx_NnBA651jwJ7A 
 
Inmiddels is YouTube internationaal de tweede zoekmachine 
geworden. De videocontent die hierop wordt gedeeld is heel breed. Zoekt onze 
doelgroep naar content die hen vermaakt, inspireert of helpt, dan is YouTube 
dé plek om zichtbaar te zijn. Video content wordt niet alleen maar bekeken door 
jeugd maar in principe kan het bekeken worden door alle onze eerder benoemde 
doelgroepen. Zo gaan toeristen wellicht Youtube gebruiken om te bekijken wat er 
allemaal te doen is in Oosterwolde en de wijde omgeving. Naast het feit dat Youtube 
een belangrijke zoekmachine is willen we dit kanaal ook inzetten voor de branding en 
het plaatsen van video’s die ook op andere platformen (Social Media) worden 
geplaatst.  
 
 

 
 
 

(opzet Youtube kanaal Winkelhart Oosterwolde) 
 
Adverteren op Social Media 
 
Social Media speelt naar ons gevoel een grote rol in de marketing bij de 
doelgroepen. Eén van de belangrijkste doelen is het zichtbaar maken van het 
winkelhart Oosterwolde en alle winkeliers/horeca en vastgoedlocaties. Naast het 
plaatsen van organische content (niet betaalde) heeft het winkelhart ook de 
mogelijkheid om betaalde Social Media advertenties in te zetten op bijvoorbeeld 
Facebook, Instagram of Youtube.  
 
Door het inzetten van advertenties kan het winkelhart een groter publiek bereiken en 
gerichter targetten. Zo zouden we video’s extra kunnen promoten voor meer 
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zichtbaarheid, kunnen we onze met een campagne geografisch richten op een 
bepaalde regio waar we het winkelhart extra onder de aandacht willen brengen en 
kunnen we zorgen voor meer pagina-fans. Daarnaast kunnen we retargeting 
toepassen wanneer iemand een bezoek heeft gebracht aan onze website kunnen we 
diegene vervolgens een advertentie laten zien rondom winkelhart Oosterwolde.  
Ook kunnen we extra bereik creëren door bestaande berichten te promoten 
(Instagram en Facebook). 
 
 
 
Facebook win-acties (prijzen-regen) 
 
Alhoewel het bereik van winacties op Social Media is afgenomen blijft het nog steeds 
een manier om extra fans/volgers te genereren voor de diverse Social Media 
kanalen. Waar mogelijk zal het winkelhart Oosterwolde dan ook diverse prijzen gaan 
verloten om daarmee extra zichtbaar te zijn via Social Media kanalen. We gaan 
hiervoor een samenwerking aan met de huidige winkeliers (prijzen beschikbaar 
stellen) zodat we zowel het Social Media kanaal van het winkelhart als de individuele 
winkelier kunnen promoten (extra zichtbaar maken).  
 
 
Influencer campagnes  
 
Naast onze eigen content in de vorm van nieuwsberichten en Social Media content 
gaan we ook influencers inzetten voor het creëren van unieke Social Media content. 
Zij zullen een bezoek brengen aan Oosterwolde en het winkelhart én het 
winkelgebied en de verschillende winkeliers onder de aandacht brengen.  
 
Deze influencers delen hun enthousiasme met vrienden en 
familie en creëren zo nog meer bekendheid voor winkelhart Oosterwolde.  
De term influencers slaat op socialmediabekendheden die een grotere groep 
volgers hebben. Zij hebben die grote volgersaantallen doordat ze mensen 
bijvoorbeeld inspireren op een bepaald gebied van fashion, lifestyle, voeding, reizen, 
kinderen of sporten. Dit kunnen influencers zijn met tienduizenden volgers, 
maar juist ook Instagrammers met kleinere volgersaantallen. 
 
We gaan opzoek naar influencers die een link hebben met de content van het 
winkelhart Oosterwolde en een gevoel hebben voor ons dorp. We kunnen 
een samenwerking aangaan met deze influencer en adverteren via zijn socialkanaal. 
Dit kan op verschillende manieren. De influencer kan fysiek een bezoek brengen en 
vervolgens op zijn of haar Social Media de volgers meenemen door het winkelhart en 
een gesprek aangaan met de winkeliers en bezoekers.  
 
Doel: jongeren naar winkelhart te krijgen (eventueel samen met hun ouders) en 
hierover te praten zowel on- als offline. Dit kunnen jongeren uit Oosterwolde zijn 
maar ook uit de omliggende dorpen!  
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Waarom online influencers:  
• groot bereik. 
• grote invloed. 
• door de influencer aanwezig te laten zijn in het winkelhart nodigt dat hun 

fans/volgers uit om ook langs te komen. 
 

Mogelijke kandidaten infuencers:  
• Enzo Knol. (interessant voor jongeren tussen 12-18 jaar) 
• Tim Douwsma. (interessant voor jongeren tussen 14-30 jaar, komt 

oorspronkelijk uit Bakkeveen) 
• Anna Nooshin. (interessant voor dames 15-40 jaar, fashion) 
• Micro influencers uit Oosterwolde en omgeving met max 10k volgers. 

 
 
Video marketing 
Video’s zijn voor bedrijven en merken een middel om de naamsbekendheid te 
vergroten en nieuwe mensen te bereiken. Dit geldt ook voor het onder de aandacht 
brengen van een regio of in ons geval het winkelhart/gebied. Videomarketing is een 
belangrijk onderdeel om mee te nemen in dit marketing- en communicatieplan om de 
juiste boodschap over te brengen. Tegenwoordig spreken we van een nieuwe 
generatie klanten/consumenten, een generatie die online leeft, kijkt en koopt. Dit 
geldt ook zeker voor onze doelgroepen die eerder zijn omschreven. Door de 
vluchtige levensstijl van vandaag de dag is het vooral belangrijk op te vallen en de 
aandacht van je potentiële klanten / bezoekers van het winkelgebied te trekken en te 
behouden.  
 
Waarom videomarketing? 
De cijfers spreken eigenlijk voor zich. Hier een aantal algemene video-statistieken op 
een rij. 

• 43% van de mensen wil graag meer video-content zien van bedrijven/regio’s. 
• 55% van de mensen bekijkt elke dag video’s. 
• 65% van de mensen bekijkt meer dan 75% van een video. 
• 43% van de bedrijven zou meer video’s produceren als ze hier de tijd en 

middelen voor hadden. 
• Marketeers die video gebruiken groeien 49% sneller in omzet. 

 
 
Video- en Social Media-statistieken3 
Momenteel zorgt video ongeveer voor 80% van al het internetverkeer. Met name het 
delen van video’s via socialmediaplatformen zorgt voor een groot bereik. Video’s 
worden 1.200 procent vaker gedeeld dan een bericht dat bestaat uit een afbeelding 
en tekst.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bron: marketingfacts	  
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• Social video genereert 1200% meer shares dan tekst en afbeeldingen 
gecombineerd. 

• 500 miljoen mensen bekijken elke dag video’s via Facebook. 
• 45% van de mensen bekijken meer dan een uur per week Facebook- of 

YouTube-video’s. 
• 26% zoekt meer informatie over het onderwerp na het bekijken van een video 
• 22% bezoekt de website na het bekijken van de video-advertentie.  

 
Social Media video’s inzet winkelhart 
Een belangrijk doel van het winkelhart is zichtbaarheid en daarmee bereik. Bereik op 
Social Media krijg je onder andere als onze content veel gedeeld wordt. Het is dus 
interessant om ons te focussen op video-posts op Social Media omdat die relatie 
veel gedeeld worden. Als we een video laten ontwikkelen moeten we rekening 
houden op welk platform we de video willen plaatsen en niet slechts één video laten 
ontwikkelen en deze via alle Social Media kanalen te delen.  
 
Facebook 
Wereldwijd kijken Facebookgebruikers 100 miljoen uur videocontent per dag, 85% 
hiervan wordt zonder geluid bekeken. Om ervoor te zorgen dat je boodschap die je 
over wilt brengen toch aankomt bij je klant is het van belang met leuke beelden of 
bijvoorbeeld tekst-overlays te werken. Video wat zich aanpast aan het formaat van 
een smartphone wordt ook steeds belangrijker, omdat ongeveer 50% van de 
Facebookgebruikers het medium enkel nog mobiel gebruiken. 
 
Instagram 
Instagram is nog steeds een van de snelst groeiende sociale platformen. Instagram 
heeft ruim 25 miljoen gebruikers en 80% van de gebruikers volgt een zakelijk profiel. 
Buiten foto’s kan je als gebruiker ook video’s en verhalen op het account posten. 
Wereldwijd zijn er gemiddeld 200 miljoen gebruikers die dagelijks een Instagram 
verhaal posten. 
 
Bedrijven zetten Instagram vooral in om op ludieke wijze het doelpubliek te 
entertainen en merkbeleving te creëren. Ook kan dit prima gelden voor het winkelhart 
van Oosterwolde.  
 
De beste manier om Instagram Stories te gebruiken is door inkijkjes achter de 
schermen in het winkelhart. Laat bijvoorbeeld zien hoe producten worden gemaakt 
bij één van de winkeliers of geef een kijkje in de keuken van een ondernemer. Korte 
video’s werken het beste op Instagram (korter dan 30 seconden). 
 
Youtube 
Ongeveer 35% van internetgebruikers wereldwijd bevindt zich op YouTube en er 
wordt dagelijks meer dan 500 miljoen uur aan video bekeken op YouTube. Het is 
daarom altijd als bedrijf aan te raden een YouTube kanaal op te richten voor 
bijvoorbeeld bedrijfsvideo’s, productinformatie en ander soort video’s. 
Op Youtube werken juist langere video’s (5-7 minuten) het beste. 
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Opzet videocampagne Oosterwolde Winkelhart 
 
Het idee is om een aantal verschillende video’s te laten maken die professionaliteit 
uitstralen en goed laten zien waar het winkelhart Oosterwolde voor staat. Een 
belangrijk onderscheid hierin is dat we een hoofdfilm (impressie) willen laten 
ontwikkelen en daarnaast ook ‘losse’ Social Media video’s. Ook zullen we in de 
toekomst moeten blijven inzetten op het ontwikkelen van nieuwe video’s passend bij 
de actuele situatie, het seizoen en andere bepalende thema’s.  
 
Impressie video van winkelhart (landscape)  
(Laten zien welke winkels er zijn, een fijn gevoel geven, usp’s laten zien, hoe te 
bereiken en eenvoudig/gratis parkeren) 
 
In onze video’s moeten we in ieder geval rekening houden met:  

• ondertiteling. 
• duur van video (kort vs. lang).  
• beeldverhouding (staand/liggend). 

 
Wat willen we in ieder geval naar voren laten komen in de video-impressie 
winkelhart Oosterwolde:  

• overzicht van winkelhart (verschillende straten/winkels). 
• veel winkelend publiek / horeca bezoekers in beeld. (gezellig druk) 
• usp’s in beeld: gratis parkeren, gewoon dichtbij, ruim aanbod. 
• vastgoed in beeld. 
• ondernemers/winkeliers in beeld die passievol aan het werk zijn, service 

gericht. 
• ruime parkeergelegenheden. (drone beelden verschillende parkeerplekken) 
• bereikbaarheid vanaf N381 + centrale ligging Noord-Nederland. 
• voice over waarin we de usp’s benoemen. (die vervolgens ook in beeld 

komen) 
• aantal unieke winkels laten zien van binnen. 
• sfeerbeelden turfvaarroute Oosterwolde. 
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Mogelijke beelden/shots:  
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Wat willen we in ieder geval naar voren laten komen in de Social Media video’s: 
 

• gezichten van ondernemers 
• winkels (interieur)  
• ondernemersverhalen  
• klanten / horeca bezoekers in beeld 
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(Voorbeelden Social Media video/interview contents) 
 

Fotografie 
 
Beelden zeggen meer dan woorden. Fotografie is een ontzettend belangrijk aspect in 
het vermarkten van het winkelhart. Fotografie moet bijdragen aan de 
marketingboodschap en uitstralen wat we willen uitstralen!  
 
Doormiddel van mooie foto’s laten we zien wat we allemaal in huis hebben qua 
ondernemers, winkels als bezienswaardigheden in het winkelhart. De foto’s zullen 
worden geschoten door een professionele fotograaf. Deze foto’s kunnen we 
vervolgens gebruiken op diverse media (on- als offline).  
 

• foto’s van eigenaren 
• foto’s van winkelstraten  
• foto’s van individuele winkelpanden 
• foto’s van assortiment / producten  

 
Randvoorwaarden fotografie:  

• stijlvolle uitstraling 
• zoveel mogelijk mensen op de foto 
• panden / omgeving die in beeld komen moeten schoon en netjes zijn 
• veel kleur laten terugkomen 
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Offline marketing 
 
Zichtbaar zijn 
 
Naast het online vind- en zichtbaar zijn is het ook van belang dat de offline uitingen 
stroken met de online aanwezigheid. Er zal eenheid moeten komen in de marketing- 
en communicatie uitingen en qua signing moet het winkelhart zowel gezamenlijk als 
bij de individuele winkelier zichtbaar zijn.  
 
Verkeer in en rondom Oosterwolde moet getriggerd worden om een bezoek te 
brengen aan het winkelhart Oosterwolde. Dit kan bij binnenkomst van het dorp en bij 
de toegangswegen. Dit kan in de vorm een banner of bijvoorbeeld het hart echt 
uitgewerkt.  
	  
Winkelreclame 
Mogelijkheden om de huisstijl en uitstraling van het winkelhart Oosterwolde te 
vertalen als gezamenlijk initiatief onder de individuele winkeliers. Al het promotie 
materiaal zal beschikbaar worden gesteld door Oosterwolde Promotion zodat de 
winkeliers het niet zelf hoeven aan te schaffen.  
 

• vlag met logo winkelhart Oosterwolde erop  
• tasjes (papier) met winkelhart Oosterwolde erop 
• shopper bag met winkelhart Oosterwolde logo gratis bij aankoop van €79,95 

of > 
• spaarstempels met een spaarkaart 
• vloer stickers met logo voor in de winkels 
• laat een google review achter sticker winkelhart en ondernemer 
• regenboog/hart mascotte ontwikkelen en op de zaterdagen actief laten zijn in 

het winkelhart voor een fotomoment en cadeautjes uit te delen 
 

 
         
(voorbeeld mascotte winkelgebied Surhuisterveen)	  
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Promotiepakket voor winkeliers 
 
Wil de huisstijl van het winkelhart uniformiteit en eenheid uitstralen dan zal het 
beschikbaar moeten worden gesteld aan alle winkeliers in en rondom het winkelhart 
Oosterwolde. Het promotiepakket wordt door de voorzitter van stuurgroep 
beschikbaar gesteld aan elke winkelier/vastgoedeigenaar.  
 
Het promotiepakket bevat in ieder geval:  
- een vlag van het winkelhart Oosterwolde met het logo erop en de pay-off 
- een winkelsticker (raam sticker) 
- bannier van het winkelhart 
 
Daarnaast gaan we de vlag uitdelen aan personen die nu een ‘Samen Sterk’ vlag 
hebben hangen in Oosterwolde zodat hier een ‘Gewoon Dichtbij’ vlag komt te 
hangen).  
 
Persberichten / free publicity / advertorials 
 
Bij de lancering van dit initiatief en de campagnes is het belangrijk om niet alleen 
maar online zichtbaar te zijn via Social Media maar juist ook via persberichten in de 
lokale media. Deze persberichten worden toch nog veel bekeken en gelezen en 
dragen bij tot de lokale zichtbaarheid van het winkelhart Oosterwolde. Gedacht kan 
worden aan persberichten en advertorials bij één van de volgende publicaties:  

• rondom  
• nieuwe Ooststellingwerver 
• beleef Oosterwolde magazine  

 
Signing / wegreclame 
Het winkelhart Oosterwolde wil graag bezoekers aantrekken. Visuele communicatie 
op de weg kan hieraan bijdragen. Het idee is om in- en rondom Oosterwolde zoveel 
mogelijk zichtbaar te zijn door het inzetten van banners met daarop een krachtige 
slogan of call 2 action voor potentiele bezoekers/verkeersdeelnemers. Zij moeten 
getriggerd worden om het winkelhart te bezoeken als ze langs Oosterwolde rijden. 
Het is belangrijk dat we in de communicatie kort en bondig ze overtuigen van onze 
unique selling points!  
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(voorbeeld mogelijkheid)  
 

 
 

(voorbeeld mogelijkheid) 
 
Overige mogelijkheden signing:  

• bestickering regenboog randjes lantaarnpalen  
• hart logo (groot) bij ingang Stationsstraat 
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Vrachtauto reclame lokale vervoerder/transporteur  
Met signing willen we zoveel mogelijk zichtbaarheid creëren voor het winkelhart. 
Reclame op de achterkant van een regionale vervoerder kan hieraan bijdragen. We 
gaan op zoek naar een lokaal bedrijf die Oosterwolde en het winkelhart een warm 
hart toedraagt en wil bijdragen aan meer zichtbaarheid. Inmiddels is het eerste 
contact hierover gelegd met WDH Transport in Oosterwolde en zij zijn positief over 
hun mogelijke bijdrage hierin.  
 
	  

 
 

(voorbeeld mogelijkheid) 
	  
 
Instagram-muurschildering 
 
On- en offline marketing moeten zoveel mogelijk gecombineerd met elkaar worden 
zodat ze elkaar aanvullen. Met een instagram-wall (muurschildering) kun je prima 
een raakvlak creëren tussen online berichten en offline aanwezig zijn in het 
winkelhart. Het advies is dan ook om één of meerdere instagram-muren te 
beschilderen zodat het voor de doelgroep interessant en leuk wordt om een foto te 
maken voor deze muur en dit vervolgens te delen via Social Media aan hun 
vrienden/vriendinnen en daarbij Oosterwolde en het winkelhart taggen. Gratis mond-
op mond reclame voor het winkelhart, wie wil dat nou niet?! Om het nog leuker te 
maken zou het winkelhart of de individuele winkelier een contest/wedstrijd kunnen 
uitschrijven waarbij kunstenaars een ontwerp maken voor een muur.  
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Vervolgens zou je op Facebook en Instagram de mensen (inwoners van het dorp en 
daarom heen) kunnen laten stemmen op het mooiste instagram wall ontwerp en 
deze laten schilderen/graffitien.  
 
Doelgroep:  
Actieve instagram gebruikers in de leeftijd tussen de 12 t/m 28 jaar. 
 
Doel:  
Trek jongeren vanuit hun Instagram bezoek fysiek naar het dorp door een Instagram 
muurschildering te creëren. Het doel hiervan is dat jongeren een fysieke instagram 
post/bericht willen maken met deze muur. Het maken van een ‘hotspot’ in het 
winkelhart om bezoekers en online reuring te creëren.   
 
Nieuws creëren:  
Persbericht bij maken ‘Instagram fotoplek in winkelhart Oosterwolde’ 
Instagram bericht plaatsen op winkelhart Oosterwolde. 
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Wellicht kunnen we één van deze twee muren hiervoor gebruiken wanneer de 
eigenaren hiervoor toestemming geven?  
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Evenementen 
 
Invloed corona 
Op het moment van schrijven van dit marketingplan hebben de corona-
ontwikkelingen een grote invloed op het samenkomen van personen in het openbaar 
en in gelegenheden. Evenementen zijn normaal gesproken een onderdeel van het 
marketingplan omdat zij doormiddel van beleving en het bezoek van doelgroepen 
bijdragen aan de versterking van de marketingboodschap en doelstellingen. 
Momenteel mogen er geen evenementen worden georganiseerd voor groepen groter 
dan 100 personen en dit heeft ook zeker invloed op onze strategie en keuze rondom 
het inzetten van evenementenmarketing. Hopelijk kunnen we in 2021 meer inzetten 
op evenementenmarketing maar voor 2020 blijft dit in ongewisse omdat het lastig in 
te schatten is hoe het coronavirus en de daarbij komende maatregelen zich zal gaan 
ontwikkelen.  
 
Themadagen 
Normaliter zou het advies zijn om per maand of kwartaal een themaweekend te 
organiseren. De zaterdagen zijn hiervoor het meest geschikt en het is belangrijk om 
bij deze thema’s een focus te leggen op de jongere doelgroep omdat wanneer 
kinderen graag naar het winkelhart willen zij hun ouders mee zullen nemen en deze 
waarschijnlijk geld zullen spenderen in het winkelhart. Thema dagen waaraan je zou 
kunnen denken zijn: dinodag4, paw patrol dag, sinterklaas, kerstman op bezoek, 
minions brengen een bezoek. Probeer hierbij zo veel mogelijk mascottes en/of 
visueel sprekende thema’s te creëren die ook weer een buzz kunnen creëren (free 
publicity). Deze themadagen kunnen ook periodiek terugkomen.  
 
Mascottes 
Bij het inzetten van themadagen kan er gebruik gemaakt worden van een mascotte. 
Het winkelhart Oosterwolde kan zelf een mascotte ontwikkelen. Bovendien kan het 
winkelhart bekende mascottes zoals de Minions, Winnie de Poe of Paw Patrol huren5 
of zelf een pak van kopen. Het winkelhart moet gezellig en sfeervol zijn en kinderen 
spelen een grote rol hierin. Als kinderen zich thuis voelen en graag een bezoek willen 
brengen aan het winkelhart heb je als winkelier een groot voordeel. We gaan hier op 
inspelen door actief te zijn met Social Media, een eigen ‘regenboog’ mascotte te 
ontwikkelen en die op de zaterdagen actief te laten zijn in het dorp (uitdelen van 
leuke kinderspulletjes en activiteiten te laten doen met de kinderen).  
 
 
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Voorbeeld dinodag Surhuisterveen https://www.youtube.com/watch?v=E829oILW-NQ	  
5	  https://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/feestartikelen-verhuur/m1428355126-paw-patrol-
chase-mascotte-pak-kostuum-inhuren-huren-te-
huur.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr	  
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Planning 
 

 aug 
20 

sep 
20 

okt 
20 

nov 
20 

dec 
20 

jan 
20 

feb 
20 

maa 
20 

apr 
20 

mei 
20 

Juni 
20 

juli 
20 

Marketingplan 
definitief 

X            
Social Media 
opzetten 

X            
Social Media 
berichten publiceren 

X            
Opzetten 
advertentie account 
google 

            

Fotografie  X X           
Video’s maken voor 
Social Media 

X X           
Video maken X            
Persberichten 
aankondiging 
‘Gewoon Dichtbij’  

X            

Website af X X           
Promotiepakket 
winkeliers 
overhandigen  

 X           

Website lanceren / 
promoten  X           
Signing/wegreclame    X X         
Campagne 1  
‘Gewoon Dichtbij’    X           
Bestickering 
vrachtauto     X         
Campagne 2 
‘Actie cadeau 
festival’  

   X X        

Influencers inzetten   X  X  X   X   
Instagram training 
voor winkeliers    X         
Campagne 3 gericht 
op vakantie gasten         X X X X 
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Campagne(s) 
 
 
In dit hoofdstuk wordt richting gegeven aan de daadwerkelijke marketing door het 
opzetten van campagnes.  

	  
0) Vooraankondiging ‘We zijn hier mee bezig….’ 
 
Uitleg: We willen graag naar het winkelend publiek en alle betrokkenen laten zien 
waar we mee bezig zijn. We gaan dit doen doormiddel van een officieel persbericht 
waarin we vertellen waar we nu staan met het winkelhart Oosterwolde en wat de 
ontwikkelingen zijn geweest en welke ontwikkelingen er gaan komen.  
 
Doel: eerste aftrap en zichtbaarheid van visie en marketingwerkzaamheden van de 
stuurgroep.  
 
Communicatiemiddelen:  
- Persberichten inclusief opvallende foto in lokale media 
- Groot spandoek/banner opvallend in het winkelhart ophangen 
- Social Media berichten 
 
 
1) Lancering campagne ‘Gewoon dichtbij, dit is Oosterwolde’.  
 
Uitleg: Dit is de eerste officiële campagne van het winkelhart. In augustus/september 
gaan we eerst een vooraankondiging in de lokale media plaatsen die gevolgd wordt 
door deze campagne.  
 
Doel campagne:  
Zoveel mogelijk zichtbaarheid van de vernieuwende branding en het concept van 
winkelhart Oosterwolde.  
 
Communicatiemiddelen: 
- Website lancering (feestelijk moment)  
- Twee weken lang door unieke content op Instagram plaatsen en daarmee laten 
zien wat het winkelhart van Oosterwolde is en te bieden heeft.  
- Sfeervideo laten zien op Social Media en op een groot scherm in de stationsstraat + 
logo winkelhart Oosterwolde + logo’s winkeliers!  
- Sfeervideo vervolgens gaan adverteren op Social Media 
- Signing ‘Winkelhart Oosterwolde, Gewoon Dichtbij’ langs invalswegen 
- Regionaal adverteren op Social Media, laten zien en extra promoten van video-
impressies.	  
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2) Lancering campagne ‘Actie cadeau festival’  
	  
Uitleg: Dit wordt de eerste echte actie-campagne waarin we échte prijzen gaan 
weggeven aan het winkelend publiek. Bij elke aankoop bij één van de winkeliers of 
horeca zaken maakt men kans op het winnen van prijzen. Er is een totaal aan 
prijzenpot beschikbaar van € 2.000,-. Op bepaalde vaste momenten zullen er in 
diverse winkels prijzen gaan vallen en daarnaast maakt men kans op het winnen van 
een mooie hoofdprijs.  
 
Doel campagne: Zoveel mogelijk traffic en bezoek naar winkelhart Oosterwolde 
creëren. Wanneer iemand kans maakt op het winnen van een prijs door een bezoek 
te brengen aan het winkelhart is dat een extra trigger of motivatie om ook 
daadwerkelijk een bezoek te brengen in plaats van het doen van een online aankoop 
bij een niet lokale ondernemer. Winkelbezoekers en klanten aantrekken! 
 
Communicatiemiddelen: 
- Actie banners in winkels. 
- Communicatie via Social Media kanalen winkelhart Oosterwolde. 
- Persbericht in lokale krant van uitleg actie. 
- Adverteren op Social media aan doelgroepen rondom Oosterwolde.  
- Adverteren op Google aan doelgroep 2. 
 
 
3) Lancering campagne gericht op vakantiegasten ‘Welkom, Oosterwolde heeft 
alles in huis’	  
	  
Uitleg: We gaan het winkelhart van Oosterwolde zoveel mogelijk onder de aandacht 
brengen bij vakantiegasten! We doen dit door verschillende communicatiemiddelen 
maar we gaan ze vooral proberen te bereiken via Social Media (rechtstreeks 
binnenkomen op de smartphone van de vakantiegast) en drukwerk uit te delen/op te 
hangen op de campings.  
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Doel: Extra zichtbaarheid van het winkelhart Oosterwolde onder toeristen die 
verblijven in de regio en niet direct op de hoogte zijn van wat Oosterwolde allemaal 
te bieden heeft.  
 
Communicatiemiddelen:  
- Winkelhart Flyer met acties verspreiden bij toeristische voorzieningen in de regio 
zoals RCN de Roggeberg, TIP Appelscha, B&B De Knolle, Fletcher Hotel de Zon etc. 
- Adverteren in regionale toeristische bladen/magazines/locaties.  
- Facebook advertenties geografische targetten en draaien op toeristische locaties 
(met daarin een video van winkelhart Oosterwolde) om een impressie te krijgen van 
het winkelgebied.  
- Adverteren (regionaal) via Google op mensen die zoeken op termen gerelateerd 
aan de winkels of het winkelgebied.  
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Bijlagen 
	  
Bijlagen 1: SWOT analyse winkelcentra/concurrentie 
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Bijlagen 2: ideeën generator	  	  
	  
- Meest gastvrije winkel van het winkelhart (verkiezing) 
 
- Een bijzondere reactie (positieve review) naar buiten brengen als een klant dit heeft 
gedaan.  
 
- Gastheerschap – gratis koffie bij het wachten… 
 
- Markt op zaterdag ipv donderdag 
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Bijlagen 3: huisstijlhandboek  
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Bijlagen 4: Marketing resultaten  
 
Noteren per kwartaal Excel bestand om bij te houden 
	  
	  
	  
Doelstellingen Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2022 
     
Facebook     
Aantal fans     
Totaal bericht 
bereik 

    

Aantal video 
weergaven 
 

 	   	   	  

  	   	   	  
Instagram  	   	   	  
Aantal volgers  	   	   	  
Aantal 
profielbezoeken 

 	   	   	  

Aantal berichten   	   	   	  
Totaal bereik  	   	   	  
Totaal weergaven  	   	   	  
  	   	   	  
Youtube  	   	   	  
Aantal volgers 
kanaal 

 	   	   	  

Aantal views  	   	   	  
  	   	   	  
Website  	   	   	  
Aantal bezoekers  	   	   	  
Aantal pagina 
weergaven 

	   	   	   	  

Gemiddelde duur 
op de website 

	   	   	   	  

Gemiddeld aantal 
pagina’s bekeken 

	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  


