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Achtergrond en aanleiding 
Recreatiegebied Spaarnwoude heeft op dit moment overwegend een maatschappelijke functie; de 
commerciële functie is bescheiden. Het gebied trekt uiteenlopende bezoekers die overwegend voor 
een specifiek doel komen. Van combinatiebezoeken is slechts op zeer beperkte schaal sprake. De 
bezoeker ervaart het gebied onvoldoende als geheel en Spaarnwoude is op dit moment nog geen 
‘begrip’ met een gerichte connetatie.  
 
Met als doel om “meer bezoekers naar Spaarnwoude te trekken en hierdoor meer omzet te realiseren” 
hebben de ondernemers in Spaarnwoude eind 2012 het initiatief genomen om voor dit gebied een 
gezamenlijk promotieplan op te stellen. Kamer van Koophandel Amsterdam ontwikkelde een plan van 
aanpak en heeft Business Openers gevraagd een bijdrage te leveren aan specifieke elementen. Dit 
plan is het eindresultaat van een aantal maanden intensief met elkaar werken. Zowel procesmatig als 
inhoudelijk is een uitstekende basis gelegd voor succesvolle realisatie in de komende periode.  
 
Hieronder volgt allereerst een korte toelichting op de aanpak. Daarna volgt de beschrijving van de 
verschillende deelresultaten: 

- Beschrijving van het archetype / karakter van Spaarnwoude 
- Ontwikkelde merkdefinitie en merkmeetlat voor Spaarnwoude 
- Voorbeelden van toepassing van het merk in de individuele verhalen van ondernemers  
- Vertaling van het merk in woord en beeld: logo, slogan, beeldmerk, lettertype, kleurstelling 
- Uitgangspunten gezamenlijke promotie  
- Doelstelling en doelgroepen gezamenlijke promotie 
- Uitvoeringsplan  

 
Naast dit beschrijvende document is een Power Point document opgeleverd voor illustratie en 
presentatie-doeleinden. 
 
Aanpak 
De volgende stappen zijn gevolgd: 
 

1. Vaststellen van het merk Spaarnwoude (februari-m aart 2013) 
In een tweetal sessie met een selecte groep van ondernemers hebben we het karakter en de 
merkdefinitie van Spaarnwoude bepaald. Input hiervoor vormden resultaten uit de ronde interviews 
door de Kamer van Koophandel met een keur van stakeholders, desk research van reeds beschikbaar 
materiaal door Business Openers en een merktest ingevuld door de betrokken ondernemers.  

 
2. Vertaling van de merkpositionering in huisstijl en communicatie (april 2013) 

Vanuit de positionering van Spaarnwoude is  een passende huisstijl ontwikkeld.Ook is met de 
betrokken ondernemers gewerkt aan het vertalen van het merk in hun eigen ‘verhaal’ – een tekst 
waarin zij hun onderneming presenteren in de geest van het merk Spaarnwoude.  
 

3. Opstellen promotieplan (mei-juni 2013) 
Tot slot is een uitvoeringsplan ontwikkeld voor gezamenlijke promotie van Spaarnwoude. Het geheel 
is gepresenteerd en besproken met de betrokken groep ondernemers, met een brede groep 
ondernemers o.a. van de ondernemersvereniging Spaarnwoude en met het Recreatieschap Noord-
Holland.  
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Het merk Spaarnwoude 
Bedrijven, organisaties, samenwerkingsverbanden, etc. zijn bewezen succesvoller als ze werken 
vanuit dát wat ze uniek maakt: hun identiteit en overtuiging, ofwel hun merk. Daarom zijn we met een 
afvaardiging van de  ondernemers uit Spaarnwoude op zoek gegaan gaan naar een authentieke, 
relevante en onderscheidende merkpositionering voor Spaarnwoude. 
 
Uit het desk research en de interviews bleek dat Spaarnwoude een authentiek gebied is dat door 
mensen vaak ‘een verborgen parel tussen steden’ of ‘het best bewaarde geheim van Noord-Holland’ 
werd genoemd. Het gebied kent een centrale ligging en is een groene oase in stedelijk gebied, waar 
het duidelijk een binding mee heeft. Het is ‘dichtbij en je bent er toch even helemaal uit’.  
 
Het gebied is verder heel veelzijdig, zowel qua landschap als qua activiteiten: naast wandelen, fietsen 
en lekker op een terrasje zitten bijvoorbeeld ook zaken als skieën, paintballen, quad rijden en de 
landelijk bekende festivals. Er komen recreanten van alle types en leeftijden, echter ze komen vrijwel 
altijd voor één specifieke activiteit.   
 
Zowel ondernemers als bezoekers (bron: Recreatiemonitor) typeren het gebied niet erg ‘karaktervol’. 
De meesten komen niet verder dan zaken als groen / natuur, ruimte, rust en diversiteit. Allemaal heel 
waar, maar weinig onderscheidend ten opzichte van andere gebieden. Zaak was dus om echt op zoek 
te gaan naar het authentieke, onderscheidende en relevante karakter van Spaarnwoude.  
 
Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van het door Business Openers ontwikkelde en beproefde 
BrandPositioner© model. Van sterke merken is bekend dat ze gebaseerd zijn op één bepaald 
archetype, een oerkarakter. Mensen (bezoekers, klanten) herkennen een dergelijk karakter en vinden 
het logisch en aantrekkelijk. Het model kent 8 karakters aangegeven met verschillende kleuren (zie 
hieronder). Aan de bovenkant bevinden zich de meer uitgesproken karakters, aan de onderkant de 
meer ingetogen. Aan de linkerkant de meer sociaal geörienteerde karakters en aan de rechterkant de 
meer individueel ingestelde karakters.  
 
Deelnemende ondernemers hebben een test ingevuld, waaruit het gewenste karakter van 
Spaarnwoude bleek. Dit is met hen en vele anderen bediscussieerd en werd door iedereen herkent en 
met enthousiasme omarmd.  
  



 

4 
 

Het karakter van Spaarnwoude: de levenslustige 

Uit de test bleek onomwonden dat het gewenste karakter van Spaarnwoude dat van ‘de levenslustige’ 
is. Dit karakter bevindt is uitgesproken en sociaal. Het overheersende gevoel van het merk is het 
plezier, vrijheid en spontaniteit. Het heeft een levendige, energieke en zorgeloze instelling. Voorbeeld-
merken met hetzelfde karakter zijn o.a. Mini, Clini Clowns, Apple en Hi.   

 

 
 

Voor Spaarnwoude is het karakter van de levenslustige authetiek en onderscheidend ten opzichte van 
andere gebieden. Focus ligt op ‘energie opdoen’, waarbij dit kan vanuit actie, maar ook vanuit rust.  

 

Om het karakter en de accenten te illustreren hebben we een basis beschrijving van het gebied 
gemaakt vanuit het gekozen karakter. Deze tekst is nadrukkelijk bedoeld ter illustratie en 
uitgangspunt; niet als letterlijke promotionele tekst! 

 

Midden in de drukte van Noord-Holland ligt Spaarnwoude.  

Een plek waar je alle ruimte hebt om dingen te doen die jij leuk vindt. Met vrienden, familtie of gewoon 
alleen; lekker zorgeloos energie opdoen.  

Spaarnwoude is een afwisselende plek die voor iedereen iets biedt. Een actieve plek, anders dan 
anders. Met stoere buitensporten, avontuurlijke tochten en bekende evenementen. Maar ook een plek 
waar je heerlijk kunt wandelen of fietsen of het leven op een boerderij kunt ontdekken. En na afloop 
kun je samen heerlijk eten in één van de vele restaurants.  

Spaarnwoude heeft als onderdeel van de Stelling van Amsterdam een rijke historie, die het 
combineert met eigentijdse activiteiten voor een breed publiek. Het gebied bruist en geeft je energie. 
Kom eens kijken en laat je verrassen.  

De Spaarnwouders heten je welkom! 
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De merkdefinitie van Spaarnwoude 
Na het vaststellen van het karakter, hebben we het merk Spaarnwoude gedefinieerd op basis van het 
karakter en eigenschappen of ‘waarden’ die hierbij passen. Het merkl is vastgelegd met behulp van 
het Business Openers’ BrandHouse© model. Dit model werkt met een ‘overtuiging’ (de tekst in het 
wolkje), een ‘belofte’ (de tekst in het huis) en vijf waarden (rondom het huis). De overtuiging is een 
soort overkoepelend motief van waaruit iedereen in Spaarnwoude werkt. De belofte is welke wat we 
de bezoeker willen geven en de vijf waarden zeggen HOE we de dingen doen in Spaarnwoude. 
Belangrijk is dus dat alle ondernemers, alle zaken die in het gebied worden gedaan en 
gecommuniceerd bij dit kader passen.  
 
Om het kader nog meer ‘handen en voeten’ te geven hebben we bij de waarden een ‘meetlat’ 
ontwikkeld. Deze laat zien wat ‘te weinig’ en ‘te veel’ van de waarde is. Door te werken met de meetlat 
kun je gemakkelijk zien wat bij Spaarnwoude past en wat niet of minder.  
 

 
 
 
Spaarnwoude heeft als overtuiging : “Om je vrij te voelen heb je ruimte nodig.” Dit is waar het 
recreatiegebied in gelooft.  
 
Spaarnwoude heeft als belofte naar de bezoeker : “Spaarnwoude geeft je energie.” Dit is wat het 
recreatiegebied iedere dag consequent en consistent wil waarmaken naar haar bezoekers. En wat de 
ondernemers en stakeholders, vanuit de geest van het merk, ook naar elkaar zullen moeten 
waarmaken.  
 
De waarden  van Spaarnwoude, ofwel HOE we de dingen doen in Spaarnwoude, zijn: gastvrij, 
ondernemend, eigentijds, stoer en levendig. Levendig is hierbij echt de onderscheidende waarde, die 
we later ook willen terughoren van bezoekers op de vraag: wat is typisch Spaarnwoude? 
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De waarden van Spaarnwoude, die zoals te zien in bovenstaande figuur, duidelijk passen bij het 
gekozen karakter, zijn zoals gezegd op een meetlat gezet zodat ze echt kunnen werken als kompas 
voor de ondernemers. Alle zaken, activiteiten, communicatie, maar ook gedrag, kunnen we leggen 
langs het kompas en daarmee nog beter dan nu inrichten passend bij het merk Spaarnwoude. Want 
zo willen we het merk bouwen: door gezamenlijke promotie, maar ook door alle individuele activiteiten 
net dat beetje beter te richten naar het merk.  
 
 

 
 
 
Spaarnwoude is gastvrij, wat verder gaat dan gewoon ‘beleefd’ zijn, zonder amicaal te worden.  
Spaarnwoude is ondernemend, wat betekent dat we zeker niet afwachtend zijn, maar ook niet 
doorschieten in opportunisme.  
Spaarnwoude is stoer, zonder macho te worden.  
Spaarnwoude is eigentijds, maar niet trendy en hoeft dit ook niet te worden.  
En tenslotte is Spaarnwoude levendig. Het is bij ons nooit stil, maar wordt ook niet wild.  
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Merk-waardige verhalen van ondernemers 
Als vingeroefening hebben we gewerkt aan de ‘verhalen’ van de deelnemende ondernemers. We 
hebben de tekst van hun website of brochure aangepast op basis van het gekozen karakter en het 
merk Spaarnwoude. Deze vingeroefeningen bevinden zich in de bijlage van het bijgeleverde Power 
Point document en nadrukkelijk ook bedoeld als bron van inspiratie. Belangrijke conclusie was dat je 
met kleine veranderingen je eigen onderneming helemaal ‘in de stijl’ van Spaarnwoude kunt brengen, 
zonder je eigen karakter te verliezen. Iets wat absoluut niet de bedoeling is. Echter door allemaal iets 
van het karakter Spaarnwoude herkenbaar mee te doen, tellen de dingen veel meer op naar een 
herkenbaar beeld voor de bezoeker. Dat is wat we uiteindelijk willen bereiken.  

 
Vertaling merk in ‘huisstijl’ 
Om het nieuwe merkgevoel tot uitdrukking te brengen en tot een herkenbare en eenduidige uitstraling 
voor Spaarnwoude te komen is een huisstijl ontwikkeld, passend bij het archetype van de 
levenslustige en de merkwaarden van Spaarnwoude.   
 
Het huidige logo van Spaarnwoude past niet bij de gewenste positionering van het gebied. Gekozen is 
daarom voor een nieuw logo dat past bij het sterke merk dat Spaarnwoude wil worden. 
 
Logo  
Motivatie voor het nieuwe logo van Spaarnwoude: 

• Kleur zwart : sterke uitstraling, eigentijds en stoer, geeft een soort ‘keurmerk’ gevoel.  
• Lettertype : het lettertype is levendig. De “r” springt over de “n” heen, en het handgemaakte 

font maakt het verre van statisch. Omdat het lettertype handgemaakt is, is het echt iets van 
deze tijd. De typografie geeft een knipoog naar graffiti (stoer), wat appelleert aan de stedelijke 
omgeving waarbinnen Spaarnwoude ligt en de stadsbewoners die Spaarnwoude bezoeken. 
De ronde open vormen ogen daarbij wel vriendelijk en gastvrij. Het uitroepteken aan het einde 
geeft actie en energie (ondernemend).   

 
 

 
 
 
Logo met pay-off 
De pay-off van Spaarnwoude is in lijn met de belofte uit het merkhuis: ‘Geeft Energie’.  
 
In de variant logo + pay-off is het stoere zwart van het logo gecombineerd, met het oranje uit de 
bestaande huisstijl van Spaarnwoude. De typografie  van “geeft energie” is zakelijker dan het logo zelf. 
Dit creëert zowel contrast in de huisstijl als rust. De letter is zakelijk, maar wel vriendelijk door de 
afgeronde hoeken, wat goed past bij de typografie van het logo 
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Kleurenpalet 
Naast de twee kleuren van het logo zijn er drie levendige kleuren geselecteerd. Voor langere 
leesteksten wordt donkergrijs gebruikt.  
 

 
 
Typografie 
Binnen brochures, website en dergelijke wordt dezelfde letter gebruikt als voor de pay-off, maar in 
diverse diktes en in de kleur grijs.  
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Beeldtaal  
De vorm die recreatiegebied Spaarnwoude heeft is op diverse manieren gebruikt als kader voor beeld 
en tekst. Het voordeel van deze vorm is dat het veelzijdig is en dynamiek uitstraalt.  
 

 
 
De voorbeelden hieronder laten zien hoe de vorm te gebruiken is als kader om beelden van 
Spaarnwoude, in combinatie met het nieuwe logo.  

 
 
 
Website design 
De website van Spaarnwoude is voor veel potentiele bezoekers het eerste contactmoment met het 
recreatiegebied. Om een goede eerste indruk te wekken is het belangrijk dat de website past bij het 
merk Spaarnwoude. De huidige website, onder beheer van het Recreatieschap Noord-Holland doet dit 
onvoldoende. Insteek is om deze website aan te passen; niet om een tweede website van de 
ondernemers ernaast te zetten. Hiermee is in onze niemand, en zeker niet de bezoeker, gebaad.  
 
Ons voorstel is derhalve om de bestaande website te herzien en daarmee direct meer ‘eigentijds’ te 
maken. Het concept ontwerp (zie hieronder) is in lijn met het archetype en de merkwaarden van 
Spaarnwoude. De gezichtsbepalende foto bovenin werkt als een slideshow en brengt een wisselende 
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selectie van activiteiten van verschillende ondernemers onder de aandacht. Onder deze banner is een 
duidelijke hoofdnavigatie zichtbaar, met grote blokken in de ontwikkelde huisstijl met de belangrijkste 
thema’s zoals nieuws, activiteiten en ideeën 
.  
Zoals gezegd is het ontwerp nadrukkelijk een concept, aan de hand waarvan mogelijkheden kunnen 
worden onderzocht in overleg met het Recreatieschap Noord-Holland.   
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Promotieplan Spaarnwoude 
 
Uitgangspunten  
De volgende uitgangspunten gelden ten aanzien van de aanpak voor een gezamenlijke promotie en 
keuze van communicatiemiddelen: 

• Maximaal effect tegen beheersbare kosten.    
• Aansluitend bij en maximaal gebruik makend van eigen promotionele activiteiten ondernemers. 
• Eerst de basis bouwen, daarna eventueel stapsgewijs uitbreiden.  
• Organisatorische inbedding via de ondernemersvereniging.  
• Effect op pragmatische manier volgen en evalueren.   

 
Doelgroepen 
Gekozen is om de huidige bezoeker van Spaarnwoude als primaire doelgroep te beschouwen. 
Voornaamste redenen hiervoor zijn: 

• het feit dat het aantal naar schatting reeds behoorlijk groot is, 
• we weten dat de meeste bezoekers voor een specifieke activiteit komen waarbij weinig kruis-

bestuiving plaatsvindt en  
• omdat deze doelgroep voor de ondernemers het eenvoudigst te bereiken is 

 
Het exacte aantal bezoekers van Spaarnwoude is onbekend en ook lastig te meten. Wel bekend is dat 
het gebied rond de  5,5 miljoen bezoeken kent op jaarbasis, waarvan een deel frequente bezoekers, 
maar een groot deel ook incidentuele bezoekers (met name voor de festivals).  
 
Secundaire doelgroepen zijn  

• Nieuwe bezoekers uit de nabij regio (tot 15-20 km) 
• Nieuwe bezoekers uit heel Nederland (met name vanuit verblijfsrecreatie) 

 
Toeristen uit het buitenland zijn voor de gezamenlijke promotie geen doelgroep. Voor individuele 
ondernemers kan dit natuurlijk anders liggen.  
 
Promotieplan op één A4  
Het promotieplan is opgesteld volgens de OGSM methode. Deze methode geeft een vast kader voor 
het maken van een gestructureerd plan op één A4. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en 
Measures. In die volgorde betekent dit dat het start met het vaststellen van de overall doelstelling. 
Deze wordt daarna meetbaar gemaakt. En vervolgens worden strategieën en acties bepaald om de 
doelstelling te bereiken. Het OGSM plan is opgenomen in de separate Power Point presentatie. 
Hieronder volgt een korte toelichting op de inhoud.  
 
Doelstelling  
De doelstelling voor de gezamenlijke promotie is als volgt vastgesteld: 
 
“Bezoekers komen vaker naar Spaarnwoude en maken hun vrienden enthousiast over Spaarnwoude 
doordat wij gezamenlijke promotie voeren vanuit het merk Spaarnwoude.” 
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Meetbaarheid  
In Spaarnwoude worden nu nog weinig zaken gemeten. We adviseren ook niet om hier veel energie in 
te stoppen. Echter toch willen we een trachten een aantal zaken meetbaar te maken zodat de 
betrokkenen eind 2014 wel met elkaar kunnen vaststellen of ze de opgestelde doelstelling hebben 
bereikt.  
 
De vastgestelde meetpunten zijn:  

• Stijging van het aantal bezoeken van 5,5 mln naar 6,0 mln (meting Recreatieschap Noord-
Holland). Hoewel het aantal bezoeken niet zalig makend is, willen we dit meetpunt toch 
hanteren want het is een van de enige echte metingen die er momenteel zijn plus het geeft 
wel een goede indruk of de gezamenlijke promotie is teweeg brengt. 

• Stijging van het aantal klanten die komen op verwijzing van vrienden of andere ondernemers. 
Voorstel is om alle ondernemers deze vraag te laten stellen aan de eigen klanten (‘hoe bent u 
bij ons terecht gekomen / hoe heeft u van ons gehoord’) én jaarlijks zelf een peiling te 
organiseren door middel van ondervraging van bezoekers in een bepaalde tijdsperiode.  

• Minimaal 80% van de ondernemers neemt deel aan de gezamenlijke promotie. Betrokken 
ondernemers zijn het er over eens dat een overgrote meerderheid moet deelnemen, anders 
heeft het hele plan geen zin.  

• Stijging van het aantal gezamenlijke promotionele acties en arrangementen. Dit moet blijken 
uit een eigen evaluatie van de ondernemers aan het eind van de periode.  

• Hetzelfde geldt voor de tevredenheid van de ondernemers over de samenwerking en wat het 
hen heeft gebracht.  

 
Strategieën en acties 
Het plan kent vijf strategieën, waarbij de belangrijkste acties, verantwoordelijke, timing en indicatieve 
kosten zijn vastgesteld. Kosten zijn hierbij nadrukkelijk indicatief omdat met name voor de 
voorgestelde middelen offertes zullen moeten worden aangevraagd op basis van concrete briefings. 
Daarbij is het de veronderstelling dat het bestaande netwerk van ondernemers en andere 
stakeholders voldoende aanknopingspunten biedt om goede deals te regelen.  
 
We hebben ervoor gekozen om in dit document niet alle acties toe te lichten. De meeste spreken 
namelijk voor zich. Hieronder volgt wel een korte toelichting per strategie.  
 
Strategie 1 richt zich op de interne organisatie van de gezamenlijke promotie. De strategie luidt: 
“Borging continuiteit van gezamenlijke promotie door inbedding in ondernemersvereniging en 
structurele financiering”.  
 
Belangrijke acties onder deze strategie zijn het opstarten van een werkgroep onder auspiciën van de 
ondernemersvereniging die voorbereidingen treft voor een meer structurele organisatie, zowel 
financieel als qua management en uitvoering. Het financieel-organisatorische stuk zal nog 
plaatsvinden onder begeleiding van de Kamer van Koophandel Amsterdam. Ten aanzien van 
projectmanagement is het voorstel om hiervoor een structurele kracht in te huren die zaken 
coördineert en bewaakt gedurende een vast aantal uren per week. Voor de uitvoering van de 
promotionele taken zal contact wordne gezocht met bestaande organisaties zoals Haarlem City 
Marketing en ATCB om te polsen wat hier de mogelijkheden zijn. Dit alles met als doel om voldoende 
continuïteit te borgen voor een groep van ondernemers die veel ambitie hebben maar te druk zijn met 
hun eigen onderneming om realistisch gezien veel tijd in dit onderwerp te stoppen.  
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Strategie 2 richt zich op het neerzetten van het gebied en luidt ”Spaarnwoude is als gebied 
herkenbaar en aansprekend door aanpassing van website en zorgen dat iedereen gezamenlijk logo, 
slogan en karakter  gebruikt.” 
 
Belangrijkste acties onder deze strategie zijn het aanpassen van de website en de organisatie van de 
actualiteit op deze website. Verder het gebruik van de nieuwe huisstijl door alle ondernemers en het 
ontwikkelen van een digitale brochure en plattegrond. De plattegrond werkt als informatiebron en 
tevens als wegwijzer (aangezien vindbaarheid een bekend probleem is in het gebied). Voorstel is om 
de plattegrond zodanig digitaal te ontwerpen dat deze in allerlei formaten kan worden toegepast, 
inclusief groot formaat bord te plaatsen door ondernemers die die willen bij het eigen bedrijf (animo 
hiervoor is duidelijk aanwezig). In een latere fase kan worden beoordeeld of extra 
communicatiemiddelen nodig zijn. We denken dan aan eigentijdse middelen als een app voor mobiele 
telefoons.  
 

Strategie 3 richt zich op de promotie door derden en luidt “Relevante derde partijen promoten 
Spaarnwoude meer en beter door levering van aansprekende communicatiemiddelen  en acties.”  
 
Belangrijkste activiteiten onder deze strategie zijn het verder verkennen en onderhandelen van de 
mogelijkheden die bestaande promotionele organisaties bieden voor inkoop van ondersteuning / 
linken van activiteiten etc. Uitgangspunt is zoveel mogelijk gebruik te maken van bewezen en 
bestaande structuren, mits niet te kostbaar.  
 
Strategie 4 richt zich op het omhoog brengen van de bezoekfrequentie. Deze strategie luidt: 
Bezoekers komen vaker terug door aansprekende activiteitenkalender en periodieke promotie.  
 
Belangrijke activiteiten hier zijn het aanpassen van de uitstraling van de bestaande nieuwsbrief met 
activiteitenkalender. Verder het stimuleren van voldoende passende inhoud en goede verspreiding 
van dit bestaande middel.  
 
Tenslotte strategie 5 richt zich op het vergroten van de bezoekvariatie: Bezoekers doen meer 
verschillende dingen in  Spaarnwoude door betere verwijzing naar elkaar en aansprekende 
gezamenlijke promotie en arrangementen.  
 
Focus bij dit punt ligt op het stimuleren van het gebruik van de gezamenlijke promotionele middelen 
(brochure, plattegrond, etc), het onderzoeken van passende en niet te kostbare mogelijkheden voor 
gezamenlijke promotie rond bestaande evenementen, maar vooral ook het stimuleren van het 
organiseren van gezamenlijke zaken (promoties, arrangementen) tussen de ondernemers zelf. Dit 
punt is absoluut niet nieuw in het gebied, maar we denken dat hier nog veel meer uit te halen is, zeker 
nu de gezamenlijkheid een sterke basis heeft gekregen met de vorming van het merk Spaarnwoude.  
 
Tot slot  
Met het gezamenlijk vormgeven van het merk Spaarnwoude en het promotieplan voor 2013 / 2014 is 
een belangrijke stap gezet in een betere herkenbaarheid, sterker imago en uiteindelijk meer 
bezoekers en omzet voor de ondernemers in Spaarnwoude. Natuurlijk geldt dat ‘the proof of the 
pudding is in the eating’. We hopen dan ook dat de energie die de laatste maanden is ontstaan voor 
dit onderwerp blijft stromen en dat de gezamenlijke promotie leidt tot een levenslustig Spaarnwoude 
voor alle ondernemers, stakeholders en natuurlijk bezoekers.  
 
 


