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Voorwoord 

In opdracht van MarketingOost heeft Bureau voor Economische Argumentatie (BEA), in 
samenwerking met Leisure Link, onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van deze 
organisatie voor haar stakeholders. Het onderzoek richt op het in beeld brengen van de 
toegevoegde waarde die MarketingOost realiseert voor haar stakeholders in de verschil-
lende regio’s binnen Overijssel en op het niveau van deze provincie. Daarnaast zijn in het 
onderzoek de mogelijkheden verkend om deze toegevoegde waarde in de komende jaren 
verder te vergroten.  
 
Het onderzoek bestond uit uitgebreide deskresearch, gesprekken met circa twintig sta-
keholders en gesprekken met de MT-leden en directeur-bestuurder van MarketingOost. 
BEA heeft ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van destinatiemarketingorga-
nisaties in Gelderland en Noord-Brabant en NBTC voor de landelijke context van destina-
tiemarketing, gericht op het inventariseren van ‘best practices’ en het verzamelen van in-
spiratie voor de door MarketingOost in de komende tijd te maken keuzes.  
 
Het voorliggende rapport betreft een zogenoemde ‘ten pager’, bedoeld voor geïnteres-
seerden die snel de opbrengst van het onderzoek tot zich willen nemen. Voor wie meer 
diepgaand geïnteresseerd is, is een uitgebreid publieksrapport beschikbaar.  
 
BEA wil alle gesprekspartners graag hartelijk danken voor hun medewerking aan het on-
derzoek. BEA vertrouwt erop dat het voorliggende onderzoek gedegen inzicht biedt in de 
toegevoegde waarde die MarketingOost voor haar stakeholders realiseert en hoe Marke-
tingOost deze in de komende jaren verder kan optimaliseren.  
 
De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met zowel directie en managementteam 
van MarketingOost als de Raad van Toezicht. Het laat onverlet dat de bevindingen en 
daarop gebaseerde conclusies en aanbevelingen volledig voor rekening komen van het 
onderzoeksteam van BEA en Leisure Link.  
 
Amersfoort, 30 juni 2022 
 
Bureau voor Economische Argumentatie 
namens deze 
 
Herbert ter Beek 
herbert.ter.beek@bea.nl   
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies De belangrijkste conclusies die volgen uit het onderzoek worden navolgend samengevat: 

1. MarketingOost vervult zowel provinciaal als regionaal een hele belangrijke rol op het 
terrein van destinatiemarketing én destinatieontwikkeling (inclusief datavoorziening). 

2. De kracht van MarketingOost is de combinatie van (1) kennis, (2) uitvoeringskracht, (3) 
verbinden van relevante stakeholders rondom gezamenlijke ambities.  

3. Op provinciale schaal is MarketingOost een moeilijk te vervangen pijler onder Gastvrij 
Overijssel.  

4. De regionale stakeholders hechten vooral aan inzet van MarketingOost op marketing 
van de regio en de ontwikkeling daarvan (destinatieontwikkeling) en SMART data.  

5. MarketingOost wordt minder (h)erkend op ruimtelijke gebiedsontwikkeling en sta-
keholders zijn terughoudend met een te commercieel profiel c.q. dienstverlening door 
MarketingOost aan individuele ondernemers. 

6. De provincie Overijssel ziet voor MarketingOost, en voor Gastvrij Overijssel, een rol bij 
de ‘grote opgaven’ op het terrein van klimaat, energietransitie en stikstof waarvoor de 
provincie zich gesteld ziet. Bij de regionale stakeholders is hiervoor weinig draagvlak. 

Aanbevelingen De toegevoegde waarde van MarketingOost is gebaat bij de volgende keuzes: 

1. MarketingOost kan de toegevoegde waarde voor haar stakeholders het beste bevorde-
ren door nog beter te doen waar de organisatie al goed in is.  

2. De uitdaging zit dan in het inbrengen van inspiratie naast kennis, het nog meer plan-
matig met stakeholders toewerken naar ambities op het gebied van destinatiemarke-
ting en destinatieontwikkeling en het behouden van de onafhankelijke positie.  

3. De onafhankelijke positie kan in het gedrang komen als MarketingOost vooral functio-
neert als uitvoeringsorganisatie voor de provincie of als zij een te commercieel profiel 
hanteert. 

4. De al ingezette beweging naar het optimaal benutten van de brede maatschappelijke 
potentie van toerisme en recreatie moet worden voortgezet en worden uitgedragen. 

5. Omdat de vrijetijdseconomie voor nieuwe economische en maatschappelijke dragers 
kan zorgen in met name het landelijk gebied, kan MarketingOost (en het blijvend on-
dersteunen van MarketingOost door de provincie) eraan bijdragen dat getroffen onder-
nemers nieuwe perspectieven kunnen ontwikkelen.  

6. Een verdere rol van MarketingOost bij de ‘grote opgaven’ heeft vooral risico’s. Marke-
tingOost komt dan in de knel tussen betrokken partijen, wordt gezien als uitvoerende 
partij namens de provincie en er is expertise nodig die nu niet aanwezig is.  
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Samenvatting 

MarketingOost is voor de provincie Overijssel en regio’s binnen deze provincie dé organisa-
tie die zich richt op de vermarkting van het betreffende gebied en de verbetering van het 
toeristisch-recreatieve ‘product’. MarketingOost werkt met door overheden en bedrijfsle-
ven ter beschikking gestelde middelen. Een adequate verantwoording over de inzet van 
deze middelen is vereist. Het is vanuit dat oogpunt zaak om periodiek te toetsen of deze 
middelen effectief en doelmatig worden besteed en resultaat opleveren.  
Het voorliggende onderzoek draagt bij aan de externe verantwoording door MarketingOost 
aan haar stakeholders. In het bijzonder kan het onderzoek bijdragen aan de verantwoor-
ding die de provincie Overijssel vraagt over de verstrekte middelen, waarbij de resultaten 
zullen worden betrokken bij nog te plegen besluitvorming over de door de provincie vanaf 
2023 ter beschikking te stellen middelen.  

Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) heeft in samenwerking met Leisure Link de 
toegevoegde waarde van MarketingOost voor haar stakeholders onderzocht. Het onder-
zoek kan worden gezien als een verdieping ten opzichte van het stakeholdersonderzoek 
dat elke twee jaar in opdracht van MarketingOost wordt uitgevoerd. De cceennttrraallee  vvrraaaagg--
sstteelllliinngg voor het onderzoek luidde als volgt: 

“Laat zien hoe MarketingOost bijdraagt aan de branding en marketing van Overijssel en 
gebieden daarbinnen en aan de ontwikkeling van gebieden en het toeristisch-recreatief 
aanbod in Overijssel… 
… en welke meerwaarde dit oplevert voor stakeholders als het toeristisch-recreatieve be-
drijfsleven, de provincie Overijssel, de diverse gemeenten, regionale samenwerkingsver-
banden en overige stakeholders zoals gebiedsbeheerders.” 

De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in de volgende operationele oonnddeerrzzooeekkssvvrraaggeenn: 

OOnnddeerrzzooeekkssvvrraaggeenn  
1. Maak inzichtelijk wat MarketingOost doet en welke rollen zij vervult in de samenwer-

king binnen Gastvrij Overijssel en eventueel daarbuiten.
2. Maak inzichtelijk wat MarketingOost doet, welke rollen zij vervult bij de ondersteuning

van de relevante ‘merken’ en gebieden binnen de provincie (toegespitst op de Salland,
Twente, IJsseldelta, Hanzesteden, Vechtdal, Weerribben-Wieden en Zwolle) en de con-
gresorganisaties voor Zwolle en Twente en welke concrete meerwaarde dit oplevert.

3. Breng in beeld
a. waarom MarketingOost op bepaalde geleverde diensten of in bepaalde regio’s meer

of minder dan gemiddeld wordt gewaardeerd, voortbouwend op het recente sta-
keholdersonderzoek

b. en wat dit zou moeten/kunnen betekenen voor de door MarketingOost op te pak-
ken rol en de wijze waarop zij dit doet.

4. Inventariseer in twee provincies hoe de Destinatie Marketingorganisatie (DMO) is geor-
ganiseerd en samenwerkt met overheden, bedrijfsleven en (sub-) regionale DMO’s en
inventariseer ter inspiratie voor MarketingOost best practices en ‘lessons learned’.
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5. Rapporteer op een toegankelijke wijze over de inzet en rollen van MarketingOost en de
toegevoegde waarde die dit oplevert voor de ontwikkeling van de Overijsselse econo-
mie in het algemeen en de ontwikkeling van het toeristisch-bedrijfsleven in de regio en
de verschillende toeristische ‘merken’ binnen Overijssel in het bijzonder.

MMaarrkkeettiinnggOOoosstt  wweerrkktt  aaaann  ddeessttiinnaattiieemmaarrkkeettiinngg  &&  --oonnttwwiikkkkeelliinngg  

Destinatie- Het onderzoek levert op dat MarketingOost met name op drie manieren van waarde is voor 
marketing… de stakeholders op de diverse schaalniveaus, op provinciale schaal in het verband van 

Gastvrij Overijssel en regionaal via zeven gebiedsmerken1 en in het geval van Zwolle 
(Zwolle Marketing) ook lokaal, waarop MarketingOost actief is: 
 Inbreng van kennis van marketing en van bestemmingen en van de combinatie daar-

van (i.c. destinatiemarketing).
 Bij elkaar brengen en houden van relevante partijen (verbindingskracht).
 Bijdragen aan de uitvoering van destinatiemarketing.

… & destinatie- MarketingOost vervult daarnaast een belangrijke rol bij het voeren van regie op de 
ontwikkeling ontwikkeling van bestemmingen. Niet alleen de ‘verkoop’ van de bestemming staat 

centraal, maar ook de ontwikkeling en verbetering van het te verkopen ‘product’. 

MarketingOost vervult deze rollen met een viertal diensten, die uiteenlopend worden ge-
waardeerd door de stakeholders: 
 Branding.
 SMART data.
 Aanbodontwikkeling.
 Gebiedsontwikkeling.

1 MarketingOost werkt aan destinatiemarketing en –ontwikkeling van zeven gebieden binnen Overijs-
sel, via de merken Twente Marketing, Zwolle Marketing, Vechtdal Marketing, Salland Marketing, IJs-
seldelta Marketing, Weerribben-Wieden Marketing en Hanzesteden Marketing. Hanzesteden Marke-
ting is een samenwerkingsverband van MarketingOost met de Gelderse destinatiemarketingorganisa-
ties Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en Achterhoek Toerisme.  

MarketingOost op waarde geschat - Eindrapport - Publieksversie (tenpager)

BEA

4



5. Rapporteer op een toegankelijke wijze over de inzet en rollen van MarketingOost en de
toegevoegde waarde die dit oplevert voor de ontwikkeling van de Overijsselse econo-
mie in het algemeen en de ontwikkeling van het toeristisch-bedrijfsleven in de regio en
de verschillende toeristische ‘merken’ binnen Overijssel in het bijzonder.

MMaarrkkeettiinnggOOoosstt  wweerrkktt  aaaann  ddeessttiinnaattiieemmaarrkkeettiinngg  &&  --oonnttwwiikkkkeelliinngg  

Destinatie- Het onderzoek levert op dat MarketingOost met name op drie manieren van waarde is voor 
marketing… de stakeholders op de diverse schaalniveaus, op provinciale schaal in het verband van 

Gastvrij Overijssel en regionaal via zeven gebiedsmerken1 en in het geval van Zwolle 
(Zwolle Marketing) ook lokaal, waarop MarketingOost actief is: 
 Inbreng van kennis van marketing en van bestemmingen en van de combinatie daar-

van (i.c. destinatiemarketing).
 Bij elkaar brengen en houden van relevante partijen (verbindingskracht).
 Bijdragen aan de uitvoering van destinatiemarketing.

… & destinatie- MarketingOost vervult daarnaast een belangrijke rol bij het voeren van regie op de 
ontwikkeling ontwikkeling van bestemmingen. Niet alleen de ‘verkoop’ van de bestemming staat 

centraal, maar ook de ontwikkeling en verbetering van het te verkopen ‘product’. 

MarketingOost vervult deze rollen met een viertal diensten, die uiteenlopend worden ge-
waardeerd door de stakeholders: 
 Branding.
 SMART data.
 Aanbodontwikkeling.
 Gebiedsontwikkeling.

1 MarketingOost werkt aan destinatiemarketing en –ontwikkeling van zeven gebieden binnen Overijs-
sel, via de merken Twente Marketing, Zwolle Marketing, Vechtdal Marketing, Salland Marketing, IJs-
seldelta Marketing, Weerribben-Wieden Marketing en Hanzesteden Marketing. Hanzesteden Marke-
ting is een samenwerkingsverband van MarketingOost met de Gelderse destinatiemarketingorganisa-
ties Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en Achterhoek Toerisme.  

Erkenning Het onderzoek levert op dat MarketingOost breed wordt gewaardeerd op haar inzet voor 
& herkenning… de branding van de provincie en de regio’s daarbinnen. Ook de inzet van MarketingOost 

om SMART data te genereren en toepasbaar aan te bieden aan de relevante stakeholders, 
zowel publiek als privaat, wordt breed gewaardeerd. Het kunnen beschikken over vol-
doende data over relevante doelgroepen, en weten hoe de wensen van deze doelgroepen 
zich verhouden tot het aangeboden product van de te promoten regio, wordt breed gezien 
als belangrijke voorwaarde om de branding van een regio goed op te kunnen zetten. Beide 
soorten dienstverlening worden mede daarom ook gezien als bij MarketingOost passend.  

… en ook Ten aanzien van de volgende soorten dienstverlening plaatsen stakeholders enkele 
enkele vragen kanttekeningen: 

 Aanbodontwikkeling.
 Gebiedsontwikkeling.

De meeste stakeholders zien voor MarketingOost onder voorwaarden een belangrijke rol 
ten aanzien van aanbodontwikkeling in de verschillende regio’s binnen Overijssel. De 
voorwaarden die worden gesteld zijn de volgende: 
 De focus van de dienstverlening van MarketingOost zou zodanig moeten zijn dat onei-

genlijke concurrentie met private dienstverleners wordt beperkt. Een te commercieel
profiel kan de onafhankelijke positie van MarketingOost ook aantasten, terwijl de onaf-
hankelijke positie juist één van de redenen is waarom MarketingOost haar rol als ver-
binder zo goed kan vervullen.

 Voorkom dat de dienstverlening van MarketingOost gaat dubbelen met de ondersteu-
ning die organisaties als HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland bieden aan
hun leden. Een waarborg kan zijn dat MarketingOost zich met name richt op onder-
steuning van samenwerkende partijen, publiek en/of privaat, en terughoudend is met
ondersteunen van individuele bedrijven.

Op het terrein van gebiedsontwikkeling wordt MarketingOost door de meeste stakeholders 
niet herkend en erkend. Althans indien gebiedsontwikkeling de vorm krijgt van het trekken 
van of bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingstrajecten. De inzet van MarketingOost op het 
vlak van gebiedsontwikkeling richt zich vooralsnog op het ontwikkelen van gebiedsvisies 
voor de marketing en ontwikkeling van de bestemmingen binnen de provincie Overijssel.  

Voorgaande overwegingen kunnen aanleiding zijn voor MarketingOost om de diensten op 
het terrein van aanbodontwikkeling en gebiedsontwikkeling te bundelen in een lijn desti-
natieontwikkeling. Destinatieontwikkeling richt zich dan met name op het met meerdere 
partijen, publiek en/of privaat, werken aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het 
te vermarkten ‘product’. MarketingOost profileert zich dan als dé organisatie in Overijssel 
voor destinatiemarketing én destinatieontwikkeling. 

PPeerrssppeeccttiieeffrriijjkkssttee  vveerrbbeetteerrppuunntteenn  lliiggggeenn  iinn  lliijjnn  mmeett  hhuuiiddiiggee  sstteerrkktteenn  

Kansen Het onderzoek biedt duidelijke aanknopingspunten voor het verder ontwikkelen van 
MarketingOost. De meest perspectiefrijke aanknopingspunten liggen in het verlengde van 
de hiervoor benoemde kracht van MarketingOost, namelijk: 
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 MarketingOost is een krachtige uitvoeringsorganisatie, maar de uitvoeringskracht kan
nog verder verbeteren door met de stakeholders in een regio nog nadrukkelijker te stu-
ren op destinatieontwikkeling en –marketing en nog meer planmatig toe te werken
naar realisatie van de op deze terreinen te kiezen doelen.

 MarketingOost is dé kennisorganisatie in Overijssel op het gebied van destinatiemarke-
ting en –ontwikkeling, maar om stakeholders in beweging te krijgen is ook inspiratie
belangrijk. De inbreng van MarketingOost kan soms nog prikkelender en met meer
aandacht voor het ‘verhaal achter de feiten’.

 MarketingOost is in landelijk perspectief een voorloper op het terrein van SMART data.
De schat aan data waarover MarketingOost beschikt, kan echter nog beter worden ont-
sloten en actiever worden gepromoot, zowel voor publieke als private gebruikers.

Het beeld van de belangrijkste sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen van Marke-
tingOost, opgesteld op basis van door stakeholders verstrekte feedback, is als volgt: 

Bedreigingen Het onderzoek signaleert verder een aantal belangrijke bedreigingen: 
 Het onderzoek laat zien dat de meeste regionale stakeholders MarketingOost vooral

zien als destinatiemarketing en –ontwikkelingsorganisatie terwijl de provinciale ge-
sprekspartners toelichten dat de provincie graag ziet dat MarketingOost zich verbreedt.
De gewenste verbreding houdt verband met de opgaven die de provincie, net als alle
andere provincies, op haar bordje heeft gekregen op het vlak van klimaat, energietran-
sitie en stikstofreductie. Door de uiteenlopende voorkeuren van de stakeholders kan
MarketingOost in een spagaat terecht komen en zij kan haar onafhankelijke positie ver-
liezen als zij wordt gezien als een uitvoeringsorganisatie van de provincie.

 Naar verwachting zal de provincie na 2023 aanzienlijk minder bijdragen voor de huidi-
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tingOost, opgesteld op basis van door stakeholders verstrekte feedback, is als volgt: 

Bedreigingen Het onderzoek signaleert verder een aantal belangrijke bedreigingen: 
 Het onderzoek laat zien dat de meeste regionale stakeholders MarketingOost vooral

zien als destinatiemarketing en –ontwikkelingsorganisatie terwijl de provinciale ge-
sprekspartners toelichten dat de provincie graag ziet dat MarketingOost zich verbreedt.
De gewenste verbreding houdt verband met de opgaven die de provincie, net als alle
andere provincies, op haar bordje heeft gekregen op het vlak van klimaat, energietran-
sitie en stikstofreductie. Door de uiteenlopende voorkeuren van de stakeholders kan
MarketingOost in een spagaat terecht komen en zij kan haar onafhankelijke positie ver-
liezen als zij wordt gezien als een uitvoeringsorganisatie van de provincie.

 Naar verwachting zal de provincie na 2023 aanzienlijk minder bijdragen voor de huidi-

ge taken van MarketingOost. Verder is onduidelijk of en zo ja hoeveel een verbreding 
richting de grote opgaven oplevert aan extra bijdragen vanuit provincie.  

 De beperkte beschikbare middelen noodzaken MarketingOost tot keuzes. In de uitvoe-
ringsplannen op regionaal en provinciaal niveau moet scherp afgebakend worden wel-
ke doelen worden nagestreefd, wat MarketingOost doet om die doelen dichterbij te
brengen en ook wat niet. Indien gaandeweg extra inzet wordt gevraagd, betekent dit
dat aanvullende middelen nodig zijn of dat andere taken minder aandacht krijgen. Het
managen van verwachtingen hierover in relatie tot de stakeholders is van groot belang.

MarketingOost dient terughoudend te zijn met het accepteren van een rol bij de ‘grote op-
gaven’ waarvoor de provincie is geplaatst. Bij de regionale stakeholders is er geen draag-
vlak voor een rol bij deze opgaven, anders dan meedenken vanuit het perspectief van de 
toeristisch-recreatieve sector. De gevraagde expertise sluit ook niet aan bij de expertise 
waarover MarketingOost momenteel beschikt. 

MMaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  bbaatteenn  vvaann  ttooeerriissmmee  eenn  rreeccrreeaattiiee  ssttrraalleenn  bbrreeeedd  uuiitt  

Brede impact De terughoudendheid bij het accepteren van een rol bij de ‘grote opgaven’ van de 
van toerisme provincie laat onverlet dat de vrijetijdseconomie grote bijdragen levert aan allerlei 
benutten maatschappelijke doelen. Navolgende figuur verbeeldt de diverse lijnen waarlangs 

(investeren in) toerisme en recreatie breed maatschappelijke baten genereert: 

De toeristische sector rendeert niet alleen door het aantrekken van bezoekers, die beste-
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dingen plegen waardoor banen ontstaan, maar ook als volgt: 
 De sector biedt nieuwe economische dragers voor het platteland, waar de landbouw 

sterk onder druk staat. De vrijetijdseconomie kan helpen agrarische bedrijven perspec-
tief te bieden zodat zij in staat zijn de gevraagde transformatie te maken. Bezoekers 
van buiten vergroten ook het draagvlak onder winkels en horeca in landelijke kernen. 

 De sector draagt bij aan een aantrekkelijk voorzieningenniveau, waardoor bijvoorbeeld 
jongeren er vaker voor kiezen om in Overijssel te blijven wonen na hun studie. Een aan-
trekkelijk voorzieningenniveau en een positief imago helpt ook om studenten, kennis-
werkers en andere doelgroepen op de woningmarkt aan te trekken. Voor de regio’s 
Zwolle en Twente gaat het dan om belangrijke speerpunten. 

 De vrijetijdseconomie kan verder bijdragen aan de waardering voor natuur en milieu, 
als belangrijke ‘assets’, door natuurgebieden te ontsluiten en te voorzien van economi-
sche dragers.  

 
De inzet van MarketingOost gericht op de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in Over-
ijssel rendeert dus niet alleen omdat de toeristisch-recreatieve sector veel bezoekers van 
buiten aantrekt, die in Overijssel bestedingen plegen waardoor banen ontstaan.  
 

Aanzienlijk Het baneneffect van de toeristische sector is overigens wel aanzienlijk. In de gehele 
baneneffect toeristische sector in Overijssel vinden ruim 37.000 mensen een baan. De horeca is goed 

voor de meerderheid van deze banen, met op de tweede plaats de gezamenlijke branches 
cultuur, sport en recreatie. Andere banen worden gecreëerd in bijvoorbeeld de reisbran-
che.  
 

 
 
Van de banen in de toeristische sector is een groot deel te danken aan bezoekers van bui-
ten de provincie en de bestedingen die zij plegen. Het gaat dan om circa € 3 miljard op 
jaarbasis, waarvan circa 15 procent vanwege verblijfstoerisme en de overige bestedingen 
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vanwege dagtoerisme. Deze bestedingen leiden in eerste instantie tot werkgelegenheid in 
sectoren waar de bezoekers met name bestedingen plegen (met name de horeca en in 
mindere mate detailhandel en allerlei soorten dienstverlening). De meeste van deze direc-
te werkgelegenheid is te danken aan het dagtoerisme (circa 4.740 banen). Het verblijfs-
toerisme genereert circa 2.765 banen. Daarnaast ontstaat werkgelegenheid bij toeleve-
ranciers aan de toeristische sector. Dit indirecte werkgelegenheidseffect wordt geraamd 
op circa 1.420 banen. In totaal kunnen circa 9.000 banen volledig worden toegerekend 
aan toeristische bezoekers van buiten de provincie. 

SStteeuunnppiillaaaarr  oonnddeerr  GGaassttvvrriijj  OOvveerriijjsssseell  eenn  rreeggiioonnaallee  mmeerrkkeenn  

Regionaal Ondanks het aanzienlijke werkgelegenheidseffect, is de inzet van MarketingOost niet om 
beeld het aantal bezoekers te maximeren. In alle regio’s is aandacht voor de duurzaamheid van 

toerisme en zo nodig het spreiden van bezoekers om te grote pieken te voorkomen en de 
branche ‘jaarrond’ te stimuleren. In alle regio’s binnen Overijssel geldt echter dat marke-
ting/branding van de regio de basis vormt van de inzet van MarketingOost en dat de regi-
onale stakeholders daar ook de grootste waarde aan hechten.  
 

 

 
De regio IJsseldelta is binnen Overijssel de enige regio waar bij de inzet van MarketingOost 
i.c. IJsseldelta Marketing branding en marketing niet centraal staan. IJsseldelta Marketing 
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zet voornamelijk in op aanbodontwikkeling. Ook Vechtdal Marketing en Hanzesteden Mar-
keting besteden relatief veel aandacht aan aanbodontwikkeling, naast branding en marke-
ting.  
 
De tevredenheid van stakeholders over MarketingOost, respectievelijk het betreffende re-
gionale ‘merk’, is het grootst daar waar zichtbaar sprake is van destinatieontwikkeling. Een 
voorbeeld hiervan is het Vechtdal, waar door ondernemerschap, een duidelijke ambitie bij 
de gemeenten en ondersteuning door Vechtdal Marketing een succesvol ‘merk’ is opge-
bouwd. Ook in Twente waarderen stakeholders Twente Marketing voor het op de kaart zet-
ten van dit merk en de ondersteuning bij het verder ontwikkelen van Twente als bestem-
ming voor verschillende doelgroepen. Bijzonder aan Zwolle Marketing is dat dit merk van 
MarketingOost het enige is dat betrekking heeft op één stad. De waardering voor Zwolle 
Marketing is weer groot, na een periode waarin Zwolle Marketing naar de mening van sta-
keholders wat te veel op afstand stond. Kansen liggen er bovendien voor Zwolle Marketing 
bij de ondersteuning van de Regio Zwolle bij het promoten van die regio als interessante 
regio op het terrein van wonen, studeren en werken. Dit geldt ook voor Twente Marketing, 
waarbij dan afgestemd dient te worden met Regio Twente en de Twente Board.  
 
Ook in Salland en Weerribben-Wieden heeft MarketingOost met de betreffende merken di-
verse interessante initiatieven opgezet. In Salland worden daarbij kritische kanttekeningen 
geplaatst bij de uitvoeringskracht, waarbij ook meespeelt dat Salland Marketing een rela-
tief klein merk is met een beperkt budget. Management van verwachtingen is dan essen-
tieel. Dit geldt ook in Weerribben-Wieden, waar in de relatie tussen Weerribben-Wieden en 
de stichting Weerribben-Wieden misverstanden zijn ontstaan over de gewenste rolinvul-
ling.  
 
Een en ander onderstreept de drie belangrijkste voorwaarden voor het effectief kunnen 
zijn van de inzet van MarketingOost voor een bepaalde regio: 
 Er is sprake van voldoende draagvlak in de betreffende regio voor het merk. 
 De regio beschikt over voldoende kritische massa (ook financieel). 
 Eensgezindheid over te formuleren ambities en hoe deze verwezenlijkt kunnen worden. 
 
Het is zaak om als MarketingOost met de partners in de diverse regio’s deze voorwaarden 
goed in te vullen.  
 

Gastvrij Het onderzoek laat zien dat MarketingOost voor de provinciale netwerkorganisatie Gastvrij 
Overijssel Overijssel op meerdere manieren een inbreng levert bij de uitrol van het uitvoeringspro-

gramma 2020-2023: 
 MarketingOost voorziet in een ‘bureaufunctie’, door ondersteuning van de programma-

coördinator, het voeren van de financiële administratie en door als aanvrager te dienen 
voor subsidie bij Europese, landelijke of overige fondsen.  

 Daarnaast is MarketingOost belangrijk voor diverse programmalijnen in het uitvoe-
ringsprogramma: 
 MarketingOost is verantwoordelijk voor de lijn ‘Vermarkting en ontsluiting’. 
 Zij is uitvoerder voor Noordwest-Overijssel bij de lijn ‘Routenetwerken’. 
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 Binnen de lijn ‘Ondernemers kennisgedreven aan zet’ heeft MarketingOost het da-
taprogramma opgepakt. 

 Ook de trekkers van de overige programmalijnen ‘Verbindend landschap’ en ‘Onder-
nemers kennisgedreven aan zet’ waarderen de inbreng van MarketingOost, zowel in-
houdelijk als qua uitvoeringskracht.  

 
Geconcludeerd kan worden dat de huidige constructie waarbij MarketingOost langs diver-
se lijnen Gastvrij Overijssel ondersteunt op groot draagvlak kan rekenen. Een alternatief is 
ook niet aantrekkelijk. Als Gastvrij Overijssel een eigen bureau moet inrichten, is er een ri-
sico van dubbeling van taken met MarketingOverijssel. De andere stakeholders zouden de 
rol van MarketingOost kunnen overnemen, maar geven de voorkeur aan continuering van 
de huidige situatie. En de taken van MarketingOost voor Gastvrij Overijssel laten invullen 
door private inhuur leidt waarschijnlijk tot versnippering en een minder integrale benade-
ring van de uitdagingen waarvoor Gastvrij Overijssel staat. Gastvrij Overijssel is recent po-
sitief geëvalueerd. Gesteld kan worden dat MarketingOost daaraan een grote bijdrage 
heeft geleverd.  

JJuuiisstt  nnuu  bbeellaannggrriijjkk  oomm  ppootteennttiiee  vvaann  vvrriijjeettiijjddsseeccoonnoommiiee  ttee  bbeennuutttteenn  

Per saldo kan worden geconcludeerd dat de middelen die provincie, gemeenten en be-
drijfsleven investeren in de vrijetijdseconomie via MarketingOost een breed maatschappe-
lijk rendement opleveren. Niet alleen de toeristisch-recreatieve sector profiteert van de ac-
tiviteiten van MarketingOost. In het landelijk gebied biedt de vrijetijdseconomie kansen om 
de krimp in de landbouw deels te compenseren en de sector biedt perspectief aan agrari-
ers die moeten afschalen of stoppen. Bezoekers van buiten dragen in een groot aantal 
kleine kernen aanzienlijk bij aan het draagvlak voor de lokale supermarkt, de bakker, de 
slager en de horeca. Ook in steden als Enschede, Zwolle, Deventer en Kampen zou het 
aanbod aan winkels, horeca en cultuur aanmerkelijk kleiner zijn zonder de toestroom van 
bezoekers van buiten en de bestedingen die zij plegen. Uiteindelijk zouden de steden en 
regio’s in Overijssel ook minder aantrekkelijk zijn om in te wonen, te werken en te recre-
eren zonder een florerende vrijetijdseconomie. Een aantrekkelijk voorzieningenniveau, 
mede gedragen door bezoekers van buiten, kan eraan bijdragen dat (steden en regio’s 
binnen) Overijssel hun inwoners beter weten vast te houden en ook beter in staat zijn 
nieuwe bewoners aan te trekken. Investeringen in de vrijetijdseconomie dragen daarmee 
in potentie wezenlijk bij aan de grote economische ambities van de regio’s Zwolle en 
Twente op het terrein van wonen en werken. De vrijetijdseconomie is, tot slot, een groei-
sector met een relatief kleine ‘footprint’ in vergelijking met sectoren als de industrie, de 
logistiek en de agrarische sector.  
 
 

*** 
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