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De uitdaging & briefing



Aanleiding

1. Onvoldoende bekendheid van het merk VisitOost.

Slechts 5% (i.p.v. 20%) van de Nederlandse bevolking is bekend met VisitOost.

2. Verkeerde of weinig/geen associaties bij het merk VisitOost. 

Het merendeel van de mensen die VisitOost kent geeft aan verkeerde of geen associaties bij 

VisitOost te hebben.

3. Waardering van de campagne in 2018 was te laag.

Gemiddeld hebben de campagnes uit 2018 een 6,7 gehad i.p.v. de beoogde 7,3.

4. Te lage bezoekintentie van Overijssel.

31% van de respondenten geeft aan geïnspireerd te zijn tot een bezoek aan Overijssel na het 

zien van de campagne uit 2018 i.p.v. de beoogde 60%.



Status quo:

Mensen kennen VisitOost niet en linken 

het niet aan Overijssel als toeristische 

bestemming.



Merkhierarchie

2.    Afzender 

VisitOost (merk)

Overijssel
1.    Boodschap 

Overijssel (product)



Samen sterker

Functional benefits

Emotional benefits

Social benefits

Brand assets

Personality & Values

Key brand assets:

Historie, Natuur & cultuur

Iconen; Giethoorn, Twente & 

Hanzesteden

Emotionele benefit:

Verrijking en verdieping

Functionele benefit:

In Overijssel is veel te ontdekken

Attributen-

campagne

Attitude/mentaliteitscampagne

Benefitscampagne



Marketingprobleem

VisitOost wil de doelgroep Overijssel als toeristische bestemming laten overwegen tijdens de 

‘oriënteren’ en ‘inspireren’ fase.

1. Het creëren van top-of-mind awareness voor Overijssel als vakantiebestemming.

2. Een positieve attitude tegenover Overijssel als vakantiebestemming. 

3. Interesse om Overijssel zelf te ontdekken.

4. Bekendheid van het merk VisitOost.

Briefing



De communicatie-

uitdaging:

Zet de vergeten provincie 

Overijssel op de kaart 



Inzichtzoekers willen graag dingen leren en ervaren, 

in de natuur en met culturele activiteiten. 

Vrije tijd is geen tijd om stil te zitten, 

maar om nieuwe ervaringen op te doen! 

Tijdens hun vakantie zoeken ze naar verdieping. 

Ze trekken graag rond en genieten in kleiner

gezelschap van hun vrijheid.

De Inzichtzoeker



Maar,

Voordat we starten met de campagne,

is het belangrijk om te weten wát we willen 

vertellen.

Daarom bepalen we eerst wat het verhaal van 

VisitOost is.



Onze aanpak

Creating brands with the power of story



The Power of Story









Held MiddelenTegenstander ConflictDoel

Universal storytelling structure

The matrix



MiddelenTegenstander ConflictDoel

Universal storytelling structure

The Lion king

Held





What works for 

entertainment 

works for brands



A brand with a strong story is more 

steady in a world where you can 

never control a big part of the 

conversations around your brand. 
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Stap 1. Het Merkarchetype

Ieder goed verhaal 

heeft een held. 

Wat voor soort 

held is VisitOost?
GeborgenheidUitdaging

Verandering 

Stabiliteit



Merkarchetypes autobranche
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Het merkarchetype strijdt voor…

Zelfontplooiing

Schoonheid

Prestatie

Transformatie

Kennis

Orde

Saamhorigheid

Positiviteit

Geborgenheid

Intimiteit

Plezier

Vrijheid
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Passiviteit

Beperkingen

Het  merkarchetype strijdt tegen…
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Conformisme

Middelmatigheid

Realisme

Onwetendheid

Chaos

Buitensluiting

Negativiteit

Egoisme

Afwijzing

Verveling



Held MiddelenTegenstander ConflictDoel

Universal storytelling structure

The matrix



Middelen Tegenstander

Held

Doel

Stap 2. Brand Conflict 

Model



Archetypes van de andere provincies
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Strategie VisitOost



VisitOost merkanalyse

“Hoewel er natuurlijk overeenkomsten zijn, is geen mens 
hetzelfde in Overijssel. Sterker nog: we laten ons niet in 
een hokje stoppen. Zo eigenzinnig zijn we wel. De Tukker is 
weer een heel ander figuur dan de Zwollenaar. In de Kop van 
Overijssel doen ze het net even anders dan aan de IJsselkade 
in Deventer. Het maakt onze provincie alleen maar 
interessanter. We mogen dan nuchtere gasten zijn, saai 
zijn we allerminst. Verschil moet er wezen.”

“Voor wie niet eerder in het Oosten is geweest, kan het een schok 
zijn. Al die verschillen. Want geen enkele provincie heeft zoveel 
afwisselende landschappen als Overijssel.”

“De drie wijzen kwamen uit het Oosten. Drie maar?
Je ziet er veel meer als je een tijdje in Overijssel rondloopt.”

“De veelzijdige landschappen zijn een feest 
voor je zintuigen en balsem voor je longen en 
geest.” 

Wat hebben Giethoorn en Enschede met elkaar gemeen? Niet veel, zou je 
denken. Klopt, maar het geeft wel aan hoe gevarieerd Overijssel is. 
Geen stad gelijk, geen dorp hetzelfde.



Archetypes VisitOost

Chaos
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De Ontdekker zoekt naar nieuwe 
mogelijkheden en inspireert mensen te 

kiezen voor het onbekende. 
Hij vecht voor zelfontplooiing en tegen 

conformisme.



De Ontdekker

De Ontdekker zoekt naar nieuwe mogelijkheden en 

inspireert mensen te kiezen voor het onbekende. 

Hij vecht tegen conformisme.

De Ontdekker praat op een open, tolerante manier. 

Hoewel de Ontdekker een duidelijke eigen mening 

heeft, blijft hij nieuwsgierig naar andere inzichten. 

Want wie weet wat dat hem brengt. 

Zijn toon is optimistisch en vindingrijk. En omdat de 

Ontdekker vaak net even iets anders wil dan anderen, 

communiceert hij soms op onverwachte momenten.

En kan hij verrassend uit de hoek komen.

“Let’s go where no one’s gone before!”



Positionering

Held: De ontdekker
Overijssel, de meest verrassende bestemming van Nederland.

Tegenstander
Domein: conformisme
Een dertien-in-een-dozijn vakantie 
zonder ontdekkingen.

Doel
Domein: zelfontplooiing
Overijssel verrijkt je. 

Middelen
Mentaliteit
• Altijd wat te ontdekken, 

van rust tot activiteiten.
• We laten ons niet in een 

hokje stoppen.
• Verrassend & uniek

Producten
• Veelzijdige en afwisselende

landschappen & steden.
• Grote variatie in activiteiten.
• Veel verschillende streken met

uiteenlopende karakters.



Creatief concept



Creatief startpunt

Stad en land, cultuur én natuur. Waar

andere provincies vaak bekend staan

om één eigenschap, heeft Overijssel

een ongelooflijk divers en onbekend

aanbod. 

“Is dìt in Nederland?!” Jazeker.

Het aanbod van Overijssel is vaak

on-Nederlands en wordt daardoor

het ontdekken waard.



Manifest

Als het even kan, willen we verrijkt worden.

We nemen er voor vrij en gaan er voor op vakantie.

Ontdekken en onderzoeken!

Dingen zien, die we nooit eerder zagen.

Versteld staan van de rijke geschiedenis: 

“Wist je dat?” en “Ken je dit?”

En onder de indruk zijn van de slimme toekomst: 

“Dat wist ik niet!” en “Nee, dat ken ik nog niet.” 

We gaan er de grens voor over!

Waar de cultuur anders is, het landschap adembenemend en de smaken

onbekend.

Maar voor iedereen die verrijking zoekt heeft

Overijssel goed nieuws:

Je vindt het gewoon in eigen land.





Keyvisual schets



Keyvisual schets



Keyvisual schets



Hoe gaan we verder



Draft Campaign planning

KEY CAMPAIGN MOMENTS – N.T.B.

COMMS TASK ASSET

ORIENTEREN

INSPIREREN

ERNAAR TOE 

GAAN

TV SPOTS

SOCIAL 

CAMPAIGN

PR ACTIVATIE

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL

SOCIAL 

CAMPAIGN
AFGELEIDE TV SPOTS; AWARENESS

N.T.B.

PR ACTIVATIE

WEBSITE

STER & CULTUUR; AWARENESS 

SOCIAL CONTENT

N.T.B

N.T.B.

DOORLOPENDE CONTENT OVER ONDERNEMERS, REGIO’S, ETC. - CONSIDERATION

SOCIAL CONTENT FORMAT - CONSIDERATION

AUG

N.T.B.

N.T.B.

DOORLOPENDE CONTENT OVER ONDERNEMERS, REGIO’S, ETC. - CONSIDERATION

N.T.B.

N.T.B.

N.T.B.



Ster en cultuur



Draft Campaign planningSocial + content formats



Thank you!


