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Waar staan we nu
1. Haaksbergen 2030
2. Verbinden en samenwerken
3. Focus op bezoekers en bewoners
4. Organisatieontwikkeling/inrichting
5. Herinrichting financiële stromen intern/extern
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1 Inleiding/aanleiding
Haaksbergen ziet de kans om nu in een groter geheel (met meerdere
bedrijven, stakeholders, verenigingen, stichtingen en gemeente) gezamenlijk
te werken aan een missie, passend bij deze mooie gemeente. Meerdere
organisaties zijn in eigen kring enthousiast en energiek aan het werk om
evenementen te organiseren, toeristen te behagen, inwoners te
enthousiasmeren e.d. Een organisatie heeft momenteel een bredere opdracht
om Haaksbergen in totaliteit beter en professioneler te vermarkten. Stichting
Haaksbergen Promotie (SHP) heeft geen individueel belang, is er voor
inwoners, toeristen, ondernemers en toeristische partners.
Individueel opereren is veelal het devies geweest de afgelopen jaren. Die tijd
is voorbij. Ontwikkelingen bij de HOV, binnen de gemeente, binnen SHP, bij
Museum Buurtspoorweg en bij Groene Waaier e.d. geven aan dat de tijd rijp
is om met elkaar de schouders onder een sterk Haaksbergen te zetten.
Belangrijk hierbij is een visie op de toekomst, een kompas dat richting geeft
aan de koers waarbinnen duidelijke keuzes dienen te worden gemaakt. De
visie Haaksbergen 2030 geeft de stip op de horizon aan, te weten

“Haaksbergen, een bruisende, naar buiten gerichte duurzame zelfstandige

dorpstad te midden van een groene oase”.

Bovenstaande visie aangevuld met de kernwaarde Sport, Natuur en
Duurzaam vormen de uitgangspunten om de ambitie van de SHP te
(her)formuleren en de organisatie (door) te ontwikkelen, rekening houdend
met de basisopdracht, te weten het stimuleren van Wonen, Werken en
Recreëren. Onder deze 3 termen zijn nagenoeg alle bestaande activiteiten
van de SHP te plaatsen. Overigens is de SHP niet individueel
verantwoordelijk voor behaalde resultaten op dit vlak, aangezien veel
afhankelijk is van beleid van de gemeente Haaksbergen zelf en de

stakeholders, bedrijven, organisaties, verenigingen, stichtingen e.d. die
evenementen en activiteiten opzetten en uitvoeren.
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Het uiteindelijk doel is het economisch versterken van Haaksbergen immers
door het vergroten van de werkgelegenheid (gevolg van meer bestedingen
door bewoners en bezoekers) en de aanwezigheid van een goede sociaalfysieke infrastructuur (aantrekkelijk vestigings- en bezoekersklimaat) kunnen
meer burgers en bedrijven goed wonen, werken en ondernemen.

2 Vertrekpunt
Om gefundeerd keuzes te kunnen maken is het belangrijk om een 0-punt
vast te stellen dat kan dienen als vertrek punt richting de toekomst. Wat zijn
(tot nu toe) onze kerntaken, waar staan we nu en hoe sluiten we aan bij de
visies van onze stakeholders (o.a. Visie Haaksbergen 2030)
Onderstaand de kerntaken die zijn voortgevloeid uit het uitvoeringsprogramma
Haaksbergen: Natuurlijk en Vitaal 2016-2020.
2.1 Kerntaken SHP 1.0
Kernactiviteiten (tot nu toe) van Haaksbergen Promotie zijn marketing &

promotie van het vrijetijdsaanbod in Haaksbergen en het versterken van de
positionering van Haaksbergen. Belangrijke pijlers zijn eenduidige en
herkenbare communicatie binnen een multimediale communicatiemix,
persoonlijk gastheerschap, productontwikkeling, samenwerking en verbinding.
Eenduidige en herkenbare communicatie
Haaksbergen natuurlijk! logo en ster worden ingezet om Haaksbergen:
Natuurlijk en Vitaal’ herkenbaar te maken bij bezoekers, inwoners en
ondernemers. Naast gebruik in eigen communicatie uitingen is het streven
zoveel mogelijk gezamenlijk en gemeenschappelijk met overige partijen,
organisaties en stakeholders in Haaksbergen dit nieuwe beeldmerk met
bijbehorende huisstijl te dragen.
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Communicatiemix
De communicatiemix bestaat uit online en offline communicatiemiddelen. De
websites staan hierin centraal.
Persoonlijk Gastheerschap
In de VVV/TI winkel zetten naast een Front Office Coördinator, 15
enthousiaste vrijwilligers zich in voor persoonlijk gastheerschap, zij informeren
en inspireren bezoekers, toeristen en inwoners er op uit te gaan in
Haaksbergen, fungeren als front office voor informatie en boekingen voor o.a.
de Buurserpot, Wakelexpress en Haaksbergse molens, ondersteunen de
backoffice bij het ontwikkelen van arrangementen, herziening bestaande en
ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes en bij deelname aan beurzen
en evenementen. Het assortiment in de VVV/TI winkel bestaat uit
folderpresentie, routekaarten, routes, boeken, souvenirs, streekproducten en
cadeaukaarten.
Samenwerking
Alleen door samenwerking kunnen we groei realiseren in de
vrijetijdseconomie en de gast een optimale beleving bieden. Brede lokale en
regionale samenwerking met ondernemers, gemeente Haaksbergen,
belangenorganisaties, collega Tourist Info's/VVV's, project- en
evenementenorganisaties, Twente Marketing, Marketing Oost en VVV
Nederland. De gezamenlijke component binnen samenwerkingen is: promotie.
2.2 Waar staan we nu?
Om een goed beeld te krijgen wat we hebben bereikt (2018/2019)
onderstaand een aantal facts & figures ter illustratie.
-

19.976 bezoekers hebben onze VVV-winkel bezocht (2018) (2019 niet
representatief i.v.m. Covid-19)

-

108.550 (2018) & 124.799 (2019) websitebezoeken hebben
plaatsgevonden

-

1.343 (2018) & 1.608 (2019) mensen volgen ons op facebook

-

145 partners zijn aan ons verbonden
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-

1.426 boekingen hebben wij gerealiseerd voor partners (2018)

-

444 events/activiteiten vinden er plaats of hebben plaatsgevonden in 2019

-

175.000 overnachtingen per jaar (2014)

-

Aandeel toerisme en recreatie voor de werkgelegenheid 5,6% (gemiddeld
in Overijssel 6,3%)

-

526 banen (2018) in toerisme en recreatie (stijging met 6,8% t.o.v. 2009)

Om een goed vertrekpunt te creëren en het doel: “economisch versterken
van Haaksbergen” ook meetbaar te maken is het wenselijk om antwoord te
krijgen op een aantal harde en meetbare resultaten zoals:
- Ontwikkeling overnachtingen
- Koopstromen
- ontwikkeling werkgelegenheid in Toeristische sector
- bezoekers aantallen events/activiteiten (binnen/buiten Haaksbergen)
Daarnaast kunnen we trots zijn op:
-

Haaksbergen als één van de oudste plaatsen in Twente > 800 jaar

-

Hechte gemeenschap (noaberschap)

-

4 bijzondere natuurgebieden (Haaksbergerveen, Buurserzand, Witte Veen
en Het Lankheet)

-

Prachtige kerkdorpen en buurtschappen die Haaksbergen zijn unieke
signatuur geven

-

Veel sportverenigingen (60)

-

Hoog voorzieningsniveau (park Scholtenhagen, Kultuurhus)

-

Groene bedrijven (top van NL)

-

Landbouw (68% van grondgebied Haaksbergen)

-

Museum Buurtspoorweg

-

Zeer uitgebreid fietsnetwerk met verzorgde fietspaden (natuurlijk ook voor

-

mountainbikes)

Vaak hebben wij de eerste Marathonschaatswedstrijd op natuurijs

-

38 rijksmonumenten

-

35 overnachtingsmogelijkheden

-

En natuurlijk nog veel meer …..

Zie tevens Bijlage 1 | Waar staan we nu
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2.3 Visie Stakeholders
Gemeente Haaksbergen
De Toekomstvisie Haaksbergen 2030 zet voor Haaksbergen de koers uit
richting het jaar 2030. Centrale vragen van de Toekomstvisie zijn: Waar wil
Haaksbergen in 2030 staan? In welke richting wil Haaksbergen zich vanaf nu
ontwikkelen?
De Visie van SHP dient een afgeleide te zijn van de geformuleerde visie en
kernambities en dienen concreet vertaald te worden naar een heldere en
eenduidige positionering alsmede naar concrete activiteiten die bijdragen aan
de 6 geformuleerde ambities uiteraard afgebakend binnen de kernactiviteiten
van SHP (vaststellen taken & verantwoordelijkheden)

Haaksbergen, een bruisende, naar buiten gerichte duurzame dorpstad te
midden van een groene oase

1. Bruisende dorpstad met een hoog niveau aan voorzieningen
2. Bestendigen van de sociale verbondenheid met aandacht voor alle
leeftijden
3. Inzetten op ruimtelijke samenhang en verbinding met de kerkdorpen
4. Koesteren van het natuurschoon
5. Bereiken van maximale duurzaamheid en circulaire economie
6. Intensieve samenwerking met de regio vanuit een krachtige samenleving
Voor een verdere (relevant voor SHP) weergave van de visie Haaksbergen
2030 zie tevens Bijlage 2 | Haaksbergen 2030.
Haaksbergse Ondernemers Vereniging (HOV)

In afstemming met de HOV dient nadrukkelijk gekeken te worden naar ieders
taken en verantwoordelijkheden waarbij het uitgangspunt dient te zijn het
optimaal benutten van elkaars krachten en expertise gebieden. De HOV zou
met name de belangen van de ondernemers dienen te vertegenwoordigen bij
o.a. de lokale overheid. Op de gebieden promotie, marketing en
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evenementen dient nadrukkelijk de samenwerking te worden gezocht met de
SHP en haar platform. In het Ondernemersplan Stichting

Centrummanagement Haaksbergen 2017 t/m 2021 staat vermeld dat vanuit
de doelstelling HOV en SCM zich o.a. wil bezighouden met het werkveld

citymarketing, promotie, evenementen. Met name de eerste 2 werkvelden zijn
nadrukkelijk de kernactiviteiten van SHP en het is onwenselijk op deze
gebieden versnippering van resources te krijgen. Echter de status van
genoemd ondernemersplan en daarbij de uitvoeringsplannen is onbekend.
Overigens is de HOV statutair onderdeel van bestuur van SHP en is op
deze wijze onderdeel van de te vormen strategie en de uitvoering daarvan.
Overige stakeholders
Naast bovengenoemde stakeholders zijn er uiteraard meerdere partijen waar
afstemming/samenwerking mee gezocht kan/moet worden. Een groot aantal
zijn of worden vertegenwoordigd in het Platform Haaksbergen Promotie
waarbij ook nadrukkelijk gekeken moet worden naar vertegenwoordiging van
de Kerkdorpen en buurtschappen.

3 Ambitie 2021-2023
Zoals weergegeven in hoofdstuk 2 dient De Visie van SHP een afgeleide te
zijn van de geformuleerde visie en kernambities vanuit Haaksbergen.
Belangrijk hierbij is het afbakenen van taken & verantwoordelijkheden
passend binnen de marketing & promotie van het vrijetijdsaanbod in
Haaksbergen en het versterken van de positionering van Haaksbergen
richting bezoekers en bewoners.
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3.1 Kernambitie SHP
Wij zorgen samen met onze partners/stakeholders,
dat Haaksbergen als een een bruisende, naar
buiten gerichte zelfstandige duurzame dorpstad
te midden van een groene oase gepromoot
wordt vanuit de pijlers Sport, Natuur en
Duurzaam! Wij gaan versnippering tegen en
leggen verbindingen en zetten Haaksbergen met
de genoemde identiteit op de kaart. We willen
inwoners trots laten zijn en bezoekers
nieuwsgierig maken en ze verleiden om ons te
bezoeken! “van versnippering naar verbinding”
Het uiteindelijk doel is het economische versterken van Haaksbergen*
immers door het vergroten van de werkgelegenheid (gevolg van meer
bestedingen door bewoners en bezoekers) en de aanwezigheid van een
goede sociaal-fysieke infrastructuur (aantrekkelijk vestigings- en
bezoekklimaat) kunnen meer burgers en bedrijven goed wonen, werken en
ondernemen.
* Zoals reeds eerder is aangegeven is het wenselijk om antwoord te krijgen op een aantal harde en
meetbare resultaten die kunnen worden aangemerkt als KPI’s voor SHP. In het marketingplan 2020
worden concrete doelstellingen geformuleerd (afhankelijk van beschikbare data).

3.2 Pijlers/waarden
Waarom kiezen wij voor sport, natuur en duurzaam als unieke waarden
voor Haaksbergen. Deze kernwaarden horen bij onze missie & visie en
vormt daarmee de identiteit van Haaksbergen. Deze kernwaarden helpen ons
om vanuit een duidelijk fundament keuzes te maken. Om sport, natuur en
duurzaam eenduidig te laden en voor eenieder “tastbaar” te maken dienen
we deze termen nader uit te werken (onderdeel van marketingplan 2020).


Haaksbergen als Sport dorpstad (wat verstaan we hieronder)



Haaksbergen als Natuur dorpstad (wat verstaan we hieronder)
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Haaksbergen als Duurzame dorpstad (wat verstaan we hieronder)

Maar bovenal dienen deze kernwaarde zoveel, waar mogelijk, samen te
worden ingezet.
(zie tevens bijlage 4)

4 Focuspunten | Keuzes
Om de kernambitie van SHP met voldoende body invulling te geven, is het
tijd voor een passende aanpassing op de huidige situatie op zowel
organisatorisch vlak alsook op het financiële vlak. Het belang van
Haaksbergen staat voorop. Om invulling te geven aan de missie, is gesteld
dat de Stichting Haaksbergen Promotie, zoals in de inleiding/aanleiding
aangegeven de meest logische organisatie is, vanwege de brede
basisopdracht die de organisatie al heeft.
SHP dient vanuit haar neutrale positie een meer sturende, coördinerende,
faciliterende, en organiserende rol aan te nemen en voor de uitvoering en
uitwerking is samenwerking met ondernemers, organisaties en gemeente rand
voorwaardelijk. Tevens dient SHP nadrukkelijk haar bestaande
inkomensbronnen te verhogen en op zoek te gaan nieuwe inkomensbronnen
(ondernemend).
Kortom: faciliteren, ondersteunen, verbinden, organiseren én ondernemen
4.1 Kerntaken SHP 2.0
De “vernieuwde” kernactiviteiten van SHP zijn marketing & promotie van het
vrijetijdsaanbod in Haaksbergen. SHP dient Haaksbergen op een heldere en
eenduidige wijze te positioneren en te promoten (online/offline
communicatiemix) en een prominente rol laten spelen op relevante en
interessante lokale en regionale podia onder meer via bestaande én nieuwe
samenwerkingsverbanden.
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Daarnaast dient SHP (incl. Platform) zich beter zichtbaar en duidelijker te
presenteren en profileren waardoor we beter aansluiten (door representatieve
afspiegeling van Platform) bij de belevingswereld van onze doelgroep; de
bewoner en bezoeker van Haaksbergen (creëren van een meerwaarde).
Eenduidige en herkenbare communicatie
Haaksbergen natuurlijk! logo en ster alsmede de kernwaarden Sport, Natuur
en Duurzaam worden ingezet om Haaksbergen herkenbaar te maken bij
bezoekers, inwoners en ondernemers. Naast gebruik in eigen communicatie
uitingen is het streven zoveel mogelijk gezamenlijk en gemeenschappelijk
met overige partijen, organisaties en stakeholders in Haaksbergen dit nieuwe
beeldmerk met bijbehorende huisstijl en genoemde kernwaarden te dragen.
Communicatiemix
De communicatiemix bestaat uit online
en offline communicatiemiddelen (paid,
owned en earned).
Persoonlijk Gastheerschap
De VVV Brand Store vertelt het
verhaal van Haaksbergen en zet zich
in voor het persoonlijk gastheerschap:
informeren en inspireren van
bezoekers, toeristen en inwoners om
er op uit te gaan in Haaksbergen.
Samenwerking
Alleen door samenwerking kunnen we groei realiseren in de
vrijetijdseconomie en de gast een optimale beleving bieden. Brede lokale en
regionale samenwerking met ondernemers, gemeente Haaksbergen,
belangenorganisaties, collega Tourist Info's/VVV's, project- en
evenementenorganisaties, Twente Marketing, Marketing Oost en VVV
Nederland. De gezamenlijke component binnen samenwerkingen is: promotie.
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4.2 Uitbreiding & herverdeling taken
Ondernemen
SHP dient nadrukkelijk ook te zorgen voor ”eigen” inkomensstromen teneinde
meer budget vrij te kunnen spelen voor marketing & promotie van onder
meer het vrijetijdsaanbod in Haaksbergen. In het marketingplan 2020 wordt
dit nader uitgewerkt.
Gemeente
Passend binnen de visie van de gemeente Haaksbergen om zicht te
ontwikkelen tot een netwerkgemeente heeft de gemeente aangegeven een
aantal activiteiten en ondersteunende taken alsmede externe contacten te
willen onderbrengen bij de SHP. Dit onder voorwaarde dat de SHPorganisatie hiertoe is/wordt ingericht. Een concrete uitwerking hiervan
alsmede budgettaire consequenties wordt in kwartaal 4 2019 voorbereid.
HOV
Zoals weergegeven in paragraaf 2.3 dient er nadere afstemming plaats te
vinden met de HOV over ieders taken en verantwoordelijkheden waarbij het
uitgangspunt dient te zijn het optimaal benutten van elkaars krachten en
expertise gebieden. De HOV is statutair onderdeel van bestuur van SHP en
is op deze wijze onderdeel van de te vormen strategie en de uitvoering
daarvan.
Centrummanagement
SHP kan en wil een rol spelen in het uitvoeren van nog nader af te
stemmen centrummanagementactiviteiten waarbij nadrukkelijk moet worden
gekeken naar:


Aanspreekpunt voor alle aangesloten centrumondernemers en de
gemeente,



Bewaken en stimuleren van de onderlinge samenwerking,



Creëren van draagvlak voor de uitvoering van de diverse plannen,



Rol bij het opzetten van een jaarlijks actieplan.

Zie tevens bijlage 5
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4.3 Focuspunten 2021

1. Verbinden en samenwerken (Uitwerking in
bijlage 3)

2. Focus op bezoekers en bewoners (Uitwerking in
bijlage 4)

3. Organisatieontwikkeling/inrichting (SHP 2.0) (Uitwerking in bijlage 5)
4. Herinrichting financiële stromen intern/extern (Uitwerking in bijlage 6)
5. Uitbreiden & herverdeling activiteiten gemeente/HOV (Uitwerking in
bijlage 5)

6. Marketingplan | activiteitenplan 2020 (Uitwerking hoofdstuk 5)
4.4 Randvoorwaarden
Teneinde de bovenstaande focuspunten te kunnen realiseren dient er
rekening te worden gehouden met onderstaande randvoorwaarden:
-

Intensieve samenwerking tussen grotere belangenorganisaties binnen
Haaksbergen (tegengaan van versnippering geld, tijd en energie) en het
onderstrepen van het belang hiervan door de gemeente.

-

Prominente rol Platform Haaksbergen en representatieve afspiegeling van
sectoren in vertegenwoordigers platform

-

Versteviging organisatie SHP strategische/tactische organisatie laag (ook
voorwaarde voor autonome omzetgroei)

-

Extra middelen vanuit Gemeente Haaksbergen (lees o.a. financiën) en
gelden die te maken hebben met de promotie/profilering van
Haaksbergen lopen via één centrale lijn.

-

Gezamenlijk optrekken met HOV vanuit ieders zijn eigen focusgebieden
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5 Acties 2021
Om onze ambitie en zes keuzes te ondersteunen, staan onderstaand acties
die bijdragen aan de realisatie en successen. Per actie staat aangegeven
waarom en hoe deze uitgevoerd gaat worden en aan welke keuze deze
bijdraagt. Een aantal acties is meetbaar en koppelen we aan
doelstellingen/KPI’s*. Tevens zal een aantal acties ‘zacht’ zijn, waarbij vooral
het imago aspect (bijdragen aan een goed en positief gevoel) centraal staat:
* Zoals reeds eerder is aangegeven is het wenselijk om antwoord te krijgen op een aantal harde en
meetbare resultaten die kunnen worden aangemerkt als KPI’s voor SHP. In het marketingplan 2020
worden concrete doelstellingen geformuleerd (afhankelijk van beschikbare data)

Uitgangspunten:
Maken van keuzes binnen kernwaarden sport, natuur, duurzaam
Intern] activiteiten gericht om binnen Haaksbergen wonen, werken en
recreëren te stimuleren (vergroten leefbaarheid)
Extern] Marketing & promotie ten behoeve van een heldere en eenduidige
positionering
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5.1 Marketingplan | Activiteitenplan
Inhoud Marketingplan
-

Organisatiestructuur

-

Visie & Strategie

-

Doelstellingen en Doelgroepen

-

Proposities

-

Lijnen & Haltes (Doelstelling, Doelgroep, Boodschap en Hoe)

-

PR & Social media

-

KPI’s

-

Activiteitenplan

-

Budget/Begroting

Aandachstpunten:
-

Business development (omzetgroei strategie)

-

Marketing Intelligence (meten = weten)

-

Communicatie plan / Content plan

-

Online marketing

-

Branding | Brandstory Haaksbergen

-

Generieke instrumenten om te promoten en te branden

6 Bijlagen
1.

Waar staan we nu

2.

Haaksbergen 2030

3.

Verbinden en samenwerken

4.

Focus op bezoekers en bewoners

5.

Organisatieontwikkeling/inrichting

6.

Herinrichting financiële stromen intern/extern
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Bijlage 1 | Waar staan we nu
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Bijlage 2 | Haaksbergen 2030
In de Visie Haaksbergen 2030 Samen koersen op de toekomst worden de
onderstaande kwaliteitpijlers genoemd. Deze kwaliteitpijlers vormen de kern
wat Haaksbergen bijzonder maakt en dienen als basis te worden gebruikt
voor de positionering van Haaksbergen.
Kwaliteitspijlers:
1) hechte gemeenschap (participatiemaatschappij)  SAMENWERKEN
2) Fraaie buitengebied  NATUUR & DUURZAAM
3) Hoog voorzieningsniveau  SPORT
Naast de kwaliteitpijlers worden er tevens een aantal trendbreuken en
omslagpunten geformuleerd. Deze punten alsmede de geformuleerde

strategische mogelijkheden dienen (waar relevant) te worden opgenomen in
de plannen van SHP.
Ontwikkelingen om rekening mee te houden en/of op in te spelen (door
vertalen naar concrete activiteiten):
1) Demografische ontwikkelingen
- Behoud jongeren van rond de 18 (opnemen in evenementenbeleid)
- Creëren uitgekiend en aantrekkelijk aanbod voor toerisme en recreatie in
het buitengebied (inspelen op vergrijzing)
2) Bereiknaarheid door N18
- Inventarisatie kansen door grotere bereikbaarheid
3) Ontwikkeling (winkel)centrum
- Vaststellen centrum propositie en stapsgewijze ontwikkeling
4) Ontwikkeling landbouw en natuur buitengebied
- versterking van de verblijfswaarde in de natuur van het buitengebied
(ontwikkelen initiatieven)
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- verbinding met centrum (events/activiteiten)
5) Ontwikkeling duurzame industrie en circulaire economie
- Profilering Haaksbergen als centraalpunt voor Duurzaamheid
Zoals aangegeven dient de Visie van SHP een afgeleide te zijn van de
geformuleerde visie en kernambities en dienen deze concreet vertaald te
worden naar een heldere en eenduidige positionering alsmede naar concrete
activiteiten die bijdragen aan de 6 geformuleerde ambities uiteraard
afgebakend binnen de kernactiviteiten van SHP (vaststellen taken &
verantwoordelijkheden)
De kernambitie van de Visie Haaksbergen 2030 is: Haaksbergen, een

bruisende, naar buiten gerichte duurzame dorpstad te midden van een
groene oase

Om deze ambitie te verwezenlijken wordt ingezet op onderstaande ambities
en worden gebruikt als input (waar relevant) voor de plannen van SHP (o.a.
input voor positionering/branding, richtlijnen/aandachtspunten evenementen)
1. Bruisende dorpstad met een hoog niveau aan voorzieningen
2. Bestendigen van de sociale verbondenheid met aandacht voor alle
leeftijden
3. Inzetten op ruimtelijke samenhang en verbinding met de kerkdorpen
4. Koesteren van het natuurschoon
5. Bereiken van maximale duurzaamheid en circulaire economie
6. Intensieve samenwerking met de regio vanuit een krachtige samenleving
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Bijlage 3 | Verbinden en samenwerken
Voorwaardelijk voor het behalen van de missie om van Haaksbergen een
Bruisend Dorp in een Groene Oase te maken, is een intensievere
samenwerking tussen enkele grotere belangenorganisaties binnen
Haaksbergen. Vooral het Platform Haaksbergen Promotie speelt hierin een
belangrijke rol. Daarnaast zijn er enkele organisaties waar ook een financiële
stroom aanwezig is. Om versnippering van bijvoorbeeld financiën tegen te
gaan, zal vooral de samenwerking tussen de HOV (Haaksbergse
Ondernemers Vereniging), de IKT (Industriële Kring Twente - afdeling
Haaksbergen), Museum Buurtspoorweg en SHP (Stichting Haaksbergen
Promotie) verder uitgebouwd moeten worden. Daarnaast speelt uiteraard de
gemeente Haaksbergen een belangrijke rol.
Deze partijen dienen duidelijk te hebben welke rol ze spelen naar hun
achterban, maar vooral ook naar elkaar en binnen het geheel Haaksbergen.
Dat is enerzijds een interne aangelegenheid en anderzijds een taak aan de
partijen om elkaar op te zoeken, aan te vullen en te versterken waar dat
kan. Voorwaarde voor elke betrokken organisatie is om oog te hebben voor
het grote geheel (een bruisend dorp in een groene oase) en vanuit die
missie keuzes te maken en te verantwoorden.
In bijlage 5 wordt het optimaal samenwerkingsmodel nader uitgewerkt.
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Bijlage 4 | Focus op bezoekers en bewoners
Haaksbergen heeft als destinatie, vanuit de pijlers sport, natuur en duurzaam,
voor haar doelgroepen een brede propositie zowel qua fysieke locaties maar
ook op het gebied van activiteiten, evenementen en
diensten/voorzieningen/services.
Om de begrippen sport, natuur en duurzaam tastbaar te maken worden er 3
lijnen ontwikkeld (sport, natuur en duurzaam) die elkaar waar mogelijk
versterken/aanvullen.
De “thuis” basis het centrum (centrum hospitality) kan als vertrek, start en
eindpunt dienen.
Bij elke “lijn” worden concrete “haltes” benoemd die sport, natuur en
duurzaam tastbaar maken en langs deze lijnen kunnen campagnes,
producten en diensten worden ontwikkeld en kunnen samenwerkingen worden
gerealiseerd en waarden toegevoegd voor de verschillende doelgroepen.

Bovenstaande afbeelding is illustratief
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Bijlage 5 | Organisatieontwikkeling/inrichting
SHP 1.0 naar SHP 2.0

Stappen die nodig zijn om SHP 2.0 te realiseren
1) Inrichting strategische/tactische organisatie laag
2) Herverdeling taken & verantwoordelijkheden Gemeente & HOV
3) Realisatie optimaal samenwerkingsmodel
1) Inrichting strategische/tactische organisatie laag
De afgelopen jaren zijn werkzaamheden verricht op promotioneel niveau
zonder een gedeeld marketingplan en bijhorende doelstellingen. Met boven
gestelde missie (Een bruisend dorp in een groene oase!) voor 2030 kan aan
een dergelijk plan gewerkt worden. Kennis, input, richting en eindpunt zijn in
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grote lijnen bekend. Expertise om dit plan voor nu op te zetten is niet direct
aanwezig en hiervoor zullen mogelijkheden onderzocht worden. Op tactisch
niveau worden de strategische doelen vertaald naar passende actie. Helaas
is dit niveau tot nu toe onvoldoende gevuld, aangezien activiteiten zijn
uitgezet door personeel op operationeel niveau en bestuur op strategisch
niveau. Een onwenselijke situatie. Haalbaarheid van een marketingplan ligt
grotendeels bij een kwalitatief goede invulling van vooral deze tactische
tussenlaag. Op operationeel niveau zijn momenteel diverse personen
werkzaam van marketing & promotie tot organisatie van de VVV-winkel.
Buiten onze organisatie is deze laag gevuld door vrijwilligers voor diverse
evenementen in het centrum.
De supportafdeling zoals die nu bestaat is niet geschikt om strategische
doelen op een adequate wijze uit te voeren. Zowel in mankracht als in
kwaliteiten mist in de huidige situatie het nodige.
Het strategische vlak is nagenoeg
gevuld met bestuur en Platform als
klankbord.
Op operationeel vlak is de support
afdeling aanwezig, die nog enige
aanvulling nodig heeft. Het tactische
vlak is nu niet concreet ingevuld en
wordt door gebrek aan personele inzet deels
opgepakt door het bestuur. In de
komende periode dient hier een logische invulling gezocht en gevonden te
worden. Het huidige idee is het aantrekken van een persoon, die onderdeel
is op strategisch vlak, maar vooral op tactisch vlak de vertaling bepaalt
vanuit strategisch naar operationeel niveau en daarmee direct ook de

supportafdeling aanstuurt in het nastreven en behalen van gestelde doelen.
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In onderstaande organigrammen wordt de huidige en gewenste organisatie
geschetst waarbij in de gewenste organisatie een project/marketingmanager
(management) wordt toegevoegd die, samen met het bestuur, de strategie en
tactiek voor zijn/haar rekening neemt en tevens de vertaling maakt naar de
operatie. Bij punt 2 realisatie optimaal samenwerkingsmodel wordt nader in
gegaan op taken en rollen.
Organigram SHP 1.0 (Huidig)

Organigram SHP 1.1

(overgang)

3) Herverdeling taken & verantwoordelijkheden Gemeente & HOV
Teneinde te kunnen voldaan aan de wens van de gemeente t.a.v. het
overnemen van een aantal activiteiten/ondersteunende taken vervult de
“management” laag een essentiële rol in het regisseren, managen en
(gedeeltelijk) uitvoeren van deze taken. De taken kunnen plaatsvinden op
zowel strategisch, tactisch als operationeel vlak en raken dus de gehele
SHP-organisatie. Het managen en regisseren van deze activiteiten (centraal
aanspreekpunt) is essentieel.
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Organigram SHP 2.0 (gewenst)

Gemeente
Passend binnen de visie van de gemeente Haaksbergen om zicht te
ontwikkelen tot een netwerkgemeente heeft de gemeente aangegeven een
aantal activiteiten en ondersteunende taken alsmede externe contacten te
willen onderbrengen bij de SHP. Dit onder voorwaarde dat de SHPorganisatie hiertoe is/wordt ingericht (zie organigram SHP 2.0 gewenst).
Mogelijke activiteiten/ondersteunende taken zijn:
- Stimuleren van evenementen
- Evenementen coördinatie
- Subsidie advies
- Ondersteuning toeristische sector (strategie/advies)
- Ondersteuning ondernemers (strategie/advies)
- Voorbereiden en begeleiden bedrijfsbezoeken Wethouders
- Overnemen externe contacten o.a. Twente Marketing, Routenetwerk
- Input geven aan beleid Gemeente (adviseren, beleidsvoorbereiding)
Zie volgende pagina voor een update/concretere uitwerking.
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Versie eind november 2019 (aanwezig bij verantwoordelijk
ambtenaren/wethouder)
UPDATE: Taken/activiteiten vanuit Gemeente onderbrengen bij SHP
1. Stimuleren van evenementen
SHP is het startpunt/loket voor nieuwe initiatieven op het gebied van evenementen die
passen binnen de pijlers sport/natuur/duurzaam of die een grote toegevoegde waarde
hebben ter versterking van de economische positie van Haaksbergen. SHP ondersteunt
deze nieuwe initiatieven (indien relevant) in planvorming en regisseert mogelijke
implementatie
2. Evenementen coördinatie/regisseur
SHP regisseert het tot stand komen van nog nader te bepalen evenementen (onderdeel
van centrummanagementactiviteiten?).
3. Subsidie advies
SHP beoordeelt subsidieaanvragen op het gebied van evenementen op basis van een
nog vast te stellen evenementen (subsidie) beleid.
4. Ondersteuning toeristische sector/ondernemers (strategie/advies)
SHP ondersteunt, al dan niet op verzoek van de gemeente, sector/ondernemers op het
gebied van strategische marketing/communicatie, legt verbindingen tussen

sectoren/ondernemers en voorziet sector/ondernemers van relevante informatie (op
verzoek).
5. Voorbereiden en begeleiden bedrijfsbezoeken Wethouders
SHP breidt voor (doet voorstellen op basis van wensen/doelen) en begeleidt
bedrijfsbezoeken van Wethouders in de toeristische sector.
6. Overnemen externe contacten o.a. Twente Marketing, Routenetwerk
SHP is eerste aanspreekpunt/contactpersoon (namens gemeente) voor de volgende
externe contacten:
-

Twente Marketing à doel contact/onderwerpen, frequente vast/variabel

-

Routenetwerk à doel contact/onderwerpen, frequente vast/variabel

-

Leaderprogramma’s à doel contact/onderwerpen, frequente vast/variabel

-

Verenigingen/stichtingen (op verzoek) à nog nader te bepalen

-

Project/werkgroepen à nog nader te bepalen

-

Aangrenzende promotie organisatie + Ahaus à nog nader te bepalen

-

………….?

7. Input geven aan beleid Gemeente (adviseren, beleidsvoorbereiding)
SHP (al dient niet met haar Platform) dient als klankbord voor beleidswijzigingen/ te
voeren beleid (vrijetijdseconomie) en kan (op verzoek) beleidsvoorbereidende activiteiten
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Centrummanagement
SHP kan en wil een rol spelen in het uitvoeren van nog nader af te
stemmen centrummanagementactiviteiten waarbij nadrukkelijk moet worden
gekeken naar:


Aanspreekpunt voor alle aangesloten centrumondernemers en de
gemeente,



Bewaken en stimuleren van de onderlinge samenwerking,



Creëren van draagvlak voor de uitvoering van de diverse plannen,



Rol bij het opzetten van een jaarlijks actieplan.

Update: Convenant | Samenwerkingsovereenkomst Stichting Haaksbergse
Ondernemersvereniging (HOV) en Stichting Haaksbergen Promotie (SHP) wordt
ondertekend op 01-10-2020

3) Realisatie optimaal samenwerkingsmodel
In onderstaand model is de gewenste samenwerking weergegeven waarbij
alle sectoren, via het platform, input/informatie geven dat relevant is voor
strategisch, tactisch en operationeel beleid van SHP. Deze
vertegenwoordigers zijn de voelsprieten (ogen en oren) van Haaksbergen en
kunnen ontwikkelingen in deze sectoren inbrengen in het platform en ook
ontwikkelingen vanuit het platform/SHP-organisatie terugkoppelen naar de
achterban.
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…

Sectoren: o.a. Sport, Cultuur, Natuur, MBS, Kerkdorpen, HOV etc

Platform Haaksbergen Natuurlijk - In dit schema het belangrijkste blok
vanwege het brede draagvlak dat zich daar bevindt met alle sectoren die
verbonden zijn inclusief de genoemde faciliterende rol van de gemeente zelf.
In de vernieuwde vorm krijgt het Platform vooral een spiegelende,
controlerende en verbredende taak, waarbij onderlinge afstemming
noodzakelijk is. Plannen, ideeën, wensen & ontwikkelingen worden daar
besproken, gewogen en voorzien van een reactie. Dat betekent een
aangepaste rol voor dit orgaan, waarbij de huidige leden daadwerkelijk hun
rol als sector-vertegenwoordiger moeten oppakken en invullen.
Gemeente Haaksbergen - In het model is de gemeente een belangrijke
partner in het behalen van de gestelde visie. De visie is van iedereen en
dat betekent voor iedereen een actieve rol, daar waar dat past binnen de
eigen functie. In het geval van de gemeente zal dat grotendeels faciliterend
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zijn met betrekking tot uitvoering of uitwerking van ideeën en plannen. Op
voorhand is de gemeente tevens een partij die voorwaarden stelt aan een te
verlenen subsidie. Ook die rol dient vervuld te worden. Kijkend naar het
model zal de faciliterende taak vooral gelinkt zijn aan de afdeling M&C. De
financiële taak is gelinkt aan het bestuur.
Bestuur - Het model is zo opgezet dat het bestuur van de Stichting
Haaksbergen Promotie zich kan richten op besturen van de stichting. Dat
betekent een kleinere invloed op de operationele kant van de organisatie.
Het bestuur is tevens in de basis gesprekspartner richting de gemeente waar
het gaat om bestuurlijke zaken en de gestelde opdracht gekoppeld aan de
verleende subsidie. De lijn bestuur - platform bestaat in die zin dat de
voorzitter van het Platform onderdeel uitmaakt van het bestuur van de
stichting.
Daarmee is direct gewaarborgd dat beide organen deze lijn lopen met
dezelfde stip op de horizon. In bredere zin is het bestuur, ondersteund door
het management, initiator en drager (verantwoordelijk) van de strategie
inclusief planvorming en implementatie.
Management - Het management is verantwoordelijk voor alle operationele
processen en voor de aansturing van de operationele organisatie, te weten
de medewerkers marketing & communicatie en medewerkers en vrijwilligers
van de VVV Brand Store.
Het management geeft mede vorm aan het strategisch beleid en vertaalt dit
beleid door (tactische keuzes) naar de operationele organisatie. Tezamen met
het bestuur van SHP en de voorzitter van het platform wordt invulling
gegeven aan de optimale invulling van het platform alsmede de effectiviteit.
Het management vervult een essentiële rol in het regisseren, managen en
(gedeeltelijk) uitvoeren van gedelegeerde taken/activiteiten vanuit de
gemeente. De taken kunnen plaatsvinden op zowel strategisch, tactisch als
operationeel vlak en raken dus de gehele SHP-organisatie. Het managen en
regisseren van deze activiteiten (centraal aanspreekpunt) is essentieel.
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Marketing & Communicatie (M&C) afdeling – Marketing & communicatie is
verantwoordelijk voor het mede vormgeven van het marketing- en
activiteitenplan en het uitvoeren daarvan. Zij zijn de operationele “spin in het
web” en hebben de dagelijkse contacten met alle stakeholdersen staan
daardoor midden in de Haaksbergse samenleving. Samen met de
medewerkers en vrijwilligers van de Brand Store en het management zijn de
kernwoorden: faciliteren, ondersteunen, verbinden, organiseren én
ondernemen
VVV Brand Store – In de VVV Brand Store zetten naast een Front Office
Coördinator, 15 enthousiaste vrijwilligers zich in voor persoonlijk
gastheerschap, zij informeren en inspireren bezoekers, toeristen en inwoners
er op uit te gaan in Haaksbergen, fungeren als front office voor informatie
en boekingen. Zij ondersteunen marketing & communicatie bij het ontwikkelen
van arrangementen, herziening bestaande en ontwikkeling van nieuwe fietsen wandelroutes en bij deelname aan beurzen en evenementen. Het
assortiment in de VVV Brand Store bestaat uit folderpresentie, routekaarten,
routes, boeken, souvenirs, streekproducten en cadeaukaarten.
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Bijlage 6 | Herinrichting financiële stromen intern/extern
Met de gestelde visie voor ogen en eerdergenoemde uitleg over de
aanpassing in de organisatie, is de financiële stroom een uitermate belangrijk
aspect. Met de herinrichting van de organisatie is ook een herinrichting van
de financiële stromen van groot belang in het tegen gaan van versnippering
en het aanbrengen van focus.
In onderstaand model is de herinrichting van de financiële stromen binnen
Haaksbergen uitgewerkt. Hierbij is het gewenste organisatiemodel de basis
geweest en is vooral gekeken vanuit een Haaksbergs belang en niet naar
een individueel belang van organisaties en stichtingen binnen Haaksbergen.
De grijze pijlen geven de richting aan van de verschillende bestaande of

nieuwe geldstromen. Onderaan staan de 3 pijlers vermeld en alle activiteiten
dienen daaraan getoetst te worden of juist daarop gericht te zijn.

Gemeente Haaksbergen

Reclamebelasting

Reclamebelasting

Subsidies

Fin anciële stroom

Haaksbergen Natuurlijk
(centrum) Ondernemers

Georganiseerd in bestaand Platform Prom otie
(HOV, IKT, DGW, MBS, Cultuur, Sport, Overnachtingen, Recreatie, Hoeve,
Buurse, Veldmaat)
Advies, Visie, Toetsend, Begroten, Evalueren

Toeristische Ondernemers

Lidmaatschap

Bijdrage
belangenbehartiging

HOV / IKT

Projecten
Uitvoering Marketing & Promotie
Promotie / Marketing / Evenementen (centrum) / Toerist Info

Twente
Marketing

SPORT

GROEN

DUURZAAM

Het model geeft een duidelijke lijn weer, waarbinnen gelden die te maken
hebben met de promotie/profilering van Haaksbergen via één centrale lijn
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verlopen. Die denkwijze is de basis voor het behalen van de visie (van
versnippering naar verbinding). Dat wil niet zeggen dat alle gelden via deze
lijn gaan. Organisaties/stichtingen hebben uiteraard ook hun eigen doelstelling
en activiteiten waar financiële middelen mee gemoeid gaan.
Door het bundelen van de geldstromen, is het direct goed inzichtelijk te
maken voor leden van verenigingen waar de gelden aan besteed worden.
Een transparant model met als belangrijke element het feit dat Stichting
Haaksbergen Promotie geen individueel belang heeft, maar enkel streeft naar
een levendig dorp voor inwoners, toeristen, bezoekers van evenementen,
bedrijven, verenigingen, stichtingen. In bovenstaand model staat de gemeente
Haaksbergen bovenaan. Dat is enkel vanuit financieel oogpunt zo opgesteld,
aangezien een aantal inkomsten via de gemeente lopen richting de SHP.
Grote veranderingen - In dit model is vooral de reclamebelasting nieuw. De
reclamebelasting is een alternatief voor de bekende BIZ-constructie. Een
middel om van alle ondernemers (incl. free-riders) een financiële afdracht te
ontvangen voor de promotie van Haaksbergen. In het verleden liepen deze
gelden altijd via de HOV. In dit model lopen ze via de SHP vanwege het
feit promotie van Haaksbergen een kernactiviteit is van de SHP en niet van
de HOV. De HOV is statutair onderdeel van bestuur van SHP en is op deze
wijze onderdeel van de te vormen strategie en de uitvoering daarvan.
Logischerwijs zal een deel van het geld dat via de reclamebelasting
binnenkomt ook gelabeld worden aan een aantal evenementen/activiteiten,
die voor de HOV van groot belang zijn.
De managementlaag binnen de SHP kan/dient (deels) gefinancierd worden
vanuit de reclamebelasting. Waarbij, zoals weergegeven in paragraaf 2.3, er
nadere afstemming dient plaats te vinden met de HOV over ieders taken en
verantwoordelijkheden waarbij het uitgangspunt dient te zijn het optimaal
benutten van elkaars krachten en expertise gebieden.
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Tevens kan/wil/dient SHP een rol spelen in het uitvoeren van nog nader af
te stemmen centrummanagementactiviteiten waarbij nadrukkelijk moet worden
gekeken naar:


Aanspreekpunt voor alle aangesloten centrumondernemers en de
gemeente,



Bewaken en stimuleren van de onderlinge samenwerking,



Creëren van draagvlak voor de uitvoering van de diverse plannen,



Rol bij het opzetten van een jaarlijks actieplan.
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