
Kern van het advies
Steeds meer regio’s hebben de behoefte zich te profileren. Het uitdragen van een 
herkenbare, eigen identiteit wordt steeds belangrijker. 

In Nederland is er een flinke concurrentieslag in de vrijetijdseconomie. Gebiedsmarke-
ting is hot. Een duidelijke identiteit, die ook nog eens ruimtelijk beleefbaar is, maakt de 
marketing van een regio eenvoudiger en sterker. En dat heeft weer gunstige e�ecten 
op het aantal bezoekers en het aantal ondernemers dat zich wil vestigen, en daarmee 
op de economie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel ondernemers in de 
recreatieve sector en horeca, aandringen op stevige gebiedsmarketing. Ook is een 
herkenbaar profiel van een gebied voor bestuurders en beleidsmakers een handig 
kader voor besluitvorming en de keuze om publiek geld te investeren. 

Om de zes sterke merken die Overijssel kent ook op een kleinschaliger gebiedsniveau 
succesvol uit te breiden, is een strategie nodig die breed gedragen wordt en die 
voortvarend uitgevoerd wordt. Ons advies:

• Gebiedsmarketing begint bij een passend profiel.
• Maak scherpe keuzes.
• Maak gebruik van ruimtelijke kwaliteit uitgangspunt voor gebiedsmarketing.
• Zet kunst en cultuur in om de identiteit van een gebied te versterken.

Signalering
In Overijssel is gekozen voor een selectie van zes sterke marketingmerken: IJsseldelta, 
WaterReijk (Weerribben Wieden), Zwolle, Vechtdal, Salland en de Hanzesteden aan de 
IJssel. 
De vraag is of andere gebieden zich hieraan ondergeschikt moeten maken? Dit staat haaks 
op de wens die er vanuit diverse regio’s is (zoals het Reggedal, Vriezenveen, Eese-
Woldberg): zij hebben behoefte aan e�ectieve gebiedsmarketing met een gebiedseigen 
 profiel en zijn op zoek naar de beste manier om hier invulling aan te geven. Het blijkt een
 zoektocht naar onderscheidend vermogen, het creëren en behouden van draagvlak, het
 voeren van regie en soms ook naar geld. Relevante vragen hierbij zijn: hoe ondersche-
idend ben je of mag je zijn en hoe draag je dat vervolgens uit? Wat voor rol speelt onze
 omgeving hierin?

Uitdaging voor Overijssel
Het hebben van een identiteit bestaat bij de gratie van het verschil. Dus bij het formuleren 
van een profiel is de eigenheid, het verschil met andere regio’s, van groot belang. Dit vraagt 
om scherpe keuzes, en daar gaat het vaak mis. Niet alles en iedereen past binnen het te 
kiezen profiel, en dat is lastig.

Verschillende partijen hebben uitdagingen: Ondernemers moeten inzien dat hun directe 

bedrijfsbelang soms gebaat is bij een marketingprofiel waarin ze zich misschien niet 
meteen herkennen. En voor beleidsmakers en bestuurders liggen er kansen door ruimte-
lijke ontwikkelingen niet te beschouwen als losse opgaven, maar door elke opgave te 
beschouwen in het samenhangende licht van gebiedsmarketing. 

Het advies

Gebiedsmarketing begint bij een passend profiel en dat begint bij de logica: het moet 
herkenbaar zijn en logisch voelen voor partijen van binnenuit én van buitenaf. Het werkt 
alleen als er een consistent verhaal ligt dat herkenbaar, aansprekend en onderscheidend is 
én dat door iedereen wordt uitgedragen. 

Elementen die kunnen bijdragen aan het profiel zijn:
• Landschappelijke kenmerken.
• Andere eigenschappen van het gebied (zoals: donker, stil).
• Eigenschappen of mentaliteit van de mensen.
• Het profiel wordt al gedragen door een aantal sterke organisaties die het 
   belichamen en uitdragen.
• Het profiel is niet alleen geënt op historische elementen, maar biedt ook voldoende 
   aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen.
• Het profiel moet zo open geformuleerd zijn dat ook anderen zich eraan 
   kunnen verbinden.

Tip: Controleer dit bij mensen uit andere gebieden. Volledig uniek zijn is bijna nooit 
mogelijk, maar hoe verder een gebied met vergelijkbare kwaliteiten/identiteit weg ligt, hoe 
minder erg dat is uit marketingoverwegingen.

Maak scherpe keuzes
Niet elk gebied, hoe mooi ook, is onderscheidend. Erken dat en steek daar geen energie in. 

Het lijkt misschien goed voor het draagvlak om een profiel te kiezen waarin iedereen zich 
herkent, maar je mist dan kansen. Het leidt tot een grijs profiel dat niet onderscheidend is 
en waar de economie niet bij gebaat is. Ondernemers en organisaties die niet in het 
profiel passen, kunnen altijd (incidenteel) aanhaken op het profiel door het organiseren 
van activiteiten en zo toch profiteren van de gebiedsmarketing. Bovendien zal elke 
ondernemer zijn eigen marketing blijven voeren.

Een sterk profiel kan er bovendien voor zorgen dat nieuwe ondernemers - die zich door 
dit profiel aangetrokken voelen en erin passen – zich vestigen. 

De lange termijn en continuïteit zijn belangrijk. Houd het profiel vast en zorg dat er bij 
alles wat er op het gebied van nieuwe ontwikkelingen (ruimtelijk, cultureel, sociaal, 
economisch) gebeurt, gekeken wordt of het profiel kan worden gekoppeld.
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Gebiedsmarketing 
in Overijssel
Ruimtelijke kwaliteit als basis voor succes 

Maak gebruik van ruimtelijke kwaliteit als sterk uitgangspunt voor gebiedsmarketing
Het mooie unieke landschap van Overijssel vormt het bijzondere decor en podium 
voor veel (culturele) activiteiten. De rust in Overijssel heeft een grote aantrekkingskracht 
op bewoners en bezoekers. Het gevoel van rust wordt versterkt door de kleinschalig-
heid en inrichting van het landschap. Juist in deze gebiedskenmerken ligt het sterke 
uitgangspunt voor gebiedsmarketing. Belangrijk omdat de openbare ruimte altijd voor 
iedereen zichtbaar en ervaarbaar is.

Bijdragen vanuit ruimtelijke ontwikkeling aan gebiedsmarketing: 
1. Het zoeken en benoemen van gebiedseigen kwaliteiten (onderzoek) 
2. De gebiedseigen kwaliteiten versterken door ze passend te laten bijdragen 
   aan het profiel (bijvoorbeeld nieuwe energielandschappen vormgeven vanuit 
   gebiedseigen kenmerken).  

Zet kunst en cultuur in om de identiteit van je gebied te versterken
Overijssel heeft een sterke traditie in de koppeling van kunst aan het landschap om 
zo de identiteit van een plek te versterken. Dat varieert van kunstroutes bij de Vecht, 
bijzonder vormgegeven rustpunten in Salland tot de belevingsroute op Vliegveld 
Twente. Juist kunst en cultuur slagen er overtuigend in om verhalen een plek te 
geven en plekken een verhaal. Samen met landschapsarchitecten, architecten en 
cultuurhistorici zorgen kunstenaars ervoor dat de tastbare én mentale geschiedenis 
van het landschap een plek houdt of krijgt. Daarmee maak je de pijlers van de identiteit 
tastbaar. Doseer culturele inbreng zorgvuldig, ontwikkel verschillende elementen in 
samenhang en streef hoogwaardige kwaliteit na.
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