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Facebook

Wekelijks worden er 

geplaatst

  3 posts 

Doel: inspireren

De cijfers van 2019 t/m 2022

Communicatiemiddelen 

Klikken 
naar 

website

63.404

Likes

36.514

Reacties

1.080

Shares

1.406

Volgers
11.014

Weergaven

798.507

Organisch:

3.947.396

Betaald: 

Bereik

648.633

Organisch:

1.560.631

Betaald: 

Werkpakket data, onderzoek & kennisdeling
Jaarlijks verschijnen er meerdere onderzoeksresultaten over de Duitse toeristische markt. Het Grensoverschrijdend 

Projectbureau voor Toerisme bij de Euregio in Gronau analyseerde in samenwerking met de kennisafdelingen van de 
regionale projectpartners de meest relevante onderzoeksgegevens en stelde deze in de Nederlandse taal 

beschikbaar voor de stakeholders in Gelderland & Overijssel. De marktdata zijn verwerkt en samengevat in zes 
factsheets en vijf online trainingen die op de kennisplatforms van de regionale projectpartners staan.

In het werkpakket marketingcommunicatie zorgden wij ervoor dat deze Duitse gasten ook daadwerkelijk naar onze 
regio’s kwamen. De campagne was met name gericht op de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en 

zette de Duitse consument aan tot het doorbrengen van een korte vakantie of het plannen van een dagbezoek in de 
regio’s. Dit deden we door de website das-andere-holland.de met bijbehorende social en nieuwsbrief te vermarkten. 

Maar ook door het organiseren van pers- en influencerreizen en mediacampagnes. 

Na vertraging vanwege COVID 19 is najaar 2021 gestart met het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) en Onderzoek naar Inkomend Dagbezoek vanuit Duitsland (OID).  Hiermee heeft elke 
(deelnemende) provincie een compleet plaatje van al het buitenlands bezoek. Het onderzoek kende vier tranches gebaseerd op de vier jaargetijden en is najaar 2022 afgerond. Het 
interactieve dashboard is in november 2022 opgeleverd en kan via info@marketingoost.nl opgevraagd worden.

Onderzoek inkomend dag- & verblijfstoerisme4.

In het kader van de grensoverschrijdende GTI Academie werden er verschillende workshops, netwerkevenementen en georganiseerd. Onderwerpen zoals digitalisering, review 
management, creatie van user-generated content, social mediacampagnes en nog veel meer zijn aan bod gekomen. 

GTI-Academie5.

Om inzicht te krijgen in het online oriëntatie, (zoek)gedrag naar vrijetijdsbesteding van de Duitstalige doelgroep, is in samenwerking met Trendata een online dashboard ontwikkeld. 
Hierin zijn interessante en relevante reismotieven voor verblijf en dagrecreatie in Gelderland & Overijssel in kaart gebracht. Het dashboard is tijdens het project twee keer geüpdatet, 
in april 2020 en november 2022. Op basis van deze informatie kon en kan de content en de marketingcampagnes van ‘Das andere Holland’ doelbewuster, effectiever en efficiënter 
worden ingezet. Ook konden met deze data de organisaties en MKB op maat worden geadviseerd.  

Trendata - Duitse zoekwoorden analyse3.

Het interactieve plug & play analyse-dashboard geeft inzicht in:

Er zijn zes facsheets ontwikkeld om geïnteresseerde partners te voorzien van branche specifieke informatie over de 
aangrenzende markt. De factsheets zijn te downloaden door te klikken op de desbetreffende factsheet.

Factsheets1.

Marktinformatie 
duitsland

Online marketing 
in duitsland

De duitse 
camping-gast

De Duitse toerist,
vijf persona's

De duitse
fietstoerist

De duitse
hotelgast

Behoefte / vraag trends

“LEKKER Anders – Duitse marktbewerking” voor toeristische ondernemers en organisaties. In totaal ontvingen 230 deelnemers op 2 
momenten 15 dagen lang dagelijks een korte video van Duitsland-marketingexpert Anouk Ellen Susan. Daarin kwamen o.a. taal, cultuur, 
marketing en de customer journey van de Duitse gast aan bod. Deelnemers konden hier direct mee aan de slag. Tevens is er een afsluitend 
Toerismelab gehouden. 

15-daagse duitsland booster6.

20 september t/m 8 oktober 2021 Digitale Booster 75 deelnemers

7 t/m 25 maart 2022 Digitale Booster 155 deelnemers

28 maart 2022 Toerismelab 10 deelnemers

Doelgroepen 
We richten ons op drie doelgroepen, te weten:

Peter
Een gezin met jonge kinderen dat even weg wil van 
de drukte en aandacht voor elkaar wil. Zijn op zoek 
naar hoogstaande verblijfsaccommodaties en 
kwalitatief goede dagattracties.

mary
De 50+’er van wie de kinderen uit huis zijn. 
Wil graag een weekend weg buiten de 
vakantieperiodes met partner of vriendin en dan 
genieten van natuur en cultuur. Het aanbod moet 
authentiek zijn.

nora
Gaat met vriendinnen op culturele vakantie om op 
zoek te gaan naar unieke ervaringen. Architectuur, 
kunst & design en natuur zijn dingen waar Nora blij 
van wordt. Komt voor een korte trip of vakantie 
buiten het hoogseizoen.

De website van Das andere Holland en de 
gelijknamige social media kanalen 
vormen de basis van alle online 
communicatie. Hier worden potentiële 
gasten geïnspireerd in de eerste fase van 
de Customer Journey door het laten zien 
van het regionale aanbod. Bij de start van 
het project, augustus 2019, is de website 
geheel vernieuwd. Ook is de SEO 
ingericht en een de SEA- en 
socialcampagne opgestart die 
doorlopend hebben gelopen. Sindsdien 
zien we een stijging in bezoek en 
kwaliteit. Het meeste verkeer (60%) kwam 
organisch binnen, het overige (40%) via 
de inzet van betaalde media. In totaal 
zijn er in de projectperiode ruim 2 
miljoen paginaweergaven gerealiseerd en 
bijna 850.000 bezoekers bereikt. 

www.das-andere-holland.de

paginaweergaven

2.217.834 

bezoekers

897.573

sessies gerealiseerd

 1.084.285

Kwaliteit van
het online bezoek
is goed

In 2019 t/m 2022 heeft 
das-andere-holland.de

Doel:
inspireren, informeren en activeren

Pers- en 
INFLUENCERREIZEN

Wat & waarom zoekt de doelgroep? 
Inzicht in marktpotentie per aanbod 
op basis van gemiddeld zoekvolume 

per maand.

Wanneer zoekt de doelgroep? Inzicht 
in marktgroei per aanbod op basis 
van zoekvolumes & zoekvraag naar 

specs/behoefte van het aanbod.

Hoe zoekt de doelgroep/op welke 
keywords? Inzicht in zoektermen en 
informatiebehoeften op basis van 

verfijning zoekopdrachten.

Belangrijkste kanalen als mensen 
vanuit Duitsland zoeken naar 

Nederland. Aan de hand van de online 
zoekvragen inzichtelijk maken op 

welke kanalen zoekers landen.

1.

Hoe ontvang ik 
Duitse gasten? 
51 deelnemers

2.

De Duitse markt: 
hoe oriënteert een Duitser zich?

109 deelnemers

3.

Duitse doelgroep 
segmentering

205 deelnemers

Evenementen voor VVV-medewerkers Online webinars tijdens COVID Seminars & sessies

2020

Van 22 t/m 24 maart 2021 zijn er seminars en 
sessies aangeboden om de toeristische achterban 
weer 100% fit te maken voor de Duitse markt. In 
totaal kon men kiezen uit 13 verschillende 
seminars en workshops rond de thema's Big Data, 
Grensoverschrijdend toerisme in Corona tijd, 
Online Marketing en Review Management.  

2021

Resultaten project ´Das andere Holland´
Overijssel en Gelderland trokken met elkaar op in het project ‘Grenzeloze Toeristische Innovatie 2’. 
Dit was een project van Euregio. Het doel van het project was het uitbouwen van 
grensoverschrijdende samenwerkingen, Overijssel en Gelderland vermarkten in de deelregio’s 
Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen, nieuwe producten ontwikkelen en ondernemers 
ondersteunen bij Duitse marktbewerking. Dit met als doel stijging van het aantal Duitse bezoekers, 
de omzet uit de Duitse markt en het marktaandeel. Binnen het project werden de provincies 
Gelderland en Overijssel richting Duitse gast vermarkt als aantrekkelijke provincies om te 
bezoeken. Dit werd gedaan onder de naam Das Andere Holland.

juli 2019 t/m december 2022

In samenwerking met Marketing Oost en de Gelderse RBT’s zijn vijf online trainingen over de Duitse toeristische 
markt ontwikkeld die geïnteresseerden op ieder gewenst moment gratis kunnen volgen. 

Online trainingen2.

Online trainingen 
Kennisplatform Oost

Online trainingen toerisme 
veluwe arnhem nijmegen

Online trainingen 
kennisplein achterhoek

5.

Social Media Marketing 
Duitsland

66 deelnemers

4.

Online marketing 
Duitsland

41 deelnemers

Zoekgedrag analyse

''Wie is de duitse gast''
39 deelnemers

2019

''Ontvang meer Duitse gasten''
8 deelnemers

''Ontvang meer Duitse gasten''
10 deelnemers

''Ontvang meer Duitse gasten''
13 deelnemers

''Online Marketing - de Duitse gast bereiken''
55 deelnemers

''Social Media campagnes voor de Duitse markt''
38 deelnemers

''Big Data Search Word Analysis''
6 deelnemers

Nl-deelnemers
217 deelnemers

De-deelnemers
151 deelnemers

Werkpakket marketing

Website: 
Zie onderstaande grafiek voor het beeld 01-08-2019 t/m 31-12-2022
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6.492
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9.002
naar

39%++
Groeipercentage

Offline
Inspiratiemagazine
Oplage: 50.000 stuks

Verspreiding: 1.000 locaties in grensgebied

Offline
Beleefkaart
Oplage: 50.000 stuks

Via ons eigen netwerk met warme contacten zijn er een mooi aantal Duitse reisjournalisten en 
bloggers op bezoek geweest in de periode juli 2019-november 2022. In 2020 en 2021 hebben 
de persreizen vanwege COVID-19 een kleine periode on hold gestaan.

aantal online blogs
aantal offline publicaties
Bereik totaal

39
65

6.613.193

2020 2021 2022

Benieuwd naar de rest 
van de titels die naar 
Das andere Holland kwamen?

 Klik hier voor de rapportages van: 

Groeipercentage

(6.863 volgers
begin 2020)

60%

https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-1-Marktinformatie-Duitsland-Euregio-2022.pdf
https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-2-Online-marketing-in-Duitsland-Euregio-2022.pdf
https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-3-De-Duitse-Camping-gast-Euregio-2022.pdf
https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-4-De-Duitse-toerist-vijf-personas-Euregio-2022.pdf
https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-5-De-Duitse-fietstoerist-Euregio-2022.pdf
https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-6-Duitse-hotelgast-Euregio-2022.pdf
https://www.kennisplatformoost.nl/online_trainingen/
https://www.toerismevan.nl/trainingen/
https://zakelijk.achterhoek.nl/kennisplein
mailto:info%40marketingoost.nl?subject=
http://www.das-andere-holland.de/
https://assets.citynavigator.nl/kuma-dasandereholland/uploads/media/60547a92b5b50/output-uitingen-gti2-q3-en-q4-2020.pdf
https://assets.citynavigator.nl/kuma-dasandereholland/uploads/media/61ddab4b585c2/gti2-pers-pr-jaarrapportage-2021.pdf
https://rapportage.dasandereholland.de/report/34/2022/#w175

