
HAARLEM MARKETING
W E R K P L A N  2 0 2 2  -  2 0 2 3

2 4  /  1 1  /  2 0 2 1





IN
H

O
U

D
1. Inleiding 4 

2.  Haarlem Marketing Monitor 5

3.  Doelgroepen 6

4.  Mediagebruik 9 

5.  Campagneplanning 10

6.  Campagnedoelen 11

7.  Activiteitenplanning 14

8.  Deliverables 2022 15

9.  Communicatiemiddelen 16

10.  Bijlagen 17



INLEIDING

Wat kunt u van dit document verwachten?

Bij Haarlem Marketing werken we iedere dag aan het positioneren van Haarlem als 
aantrekkelijke stad. We verleiden bezoekers om Haarlem als bestemming voor hun 
stedentrip, zakelijke evenement of feestlocatie te kiezen. En dat doen we met beleid, 
waarbij het onze belangrijkste prioriteit is een juiste balans te creëren tussen bezoekers 
en bewoners. 

In onze meerjarenstrategie beschrijven we dat we ons richten op bezoekers die waardevol 
voor Haarlem zijn. Het gaat om doelgroepen die passen bij Haarlem en haar ambities. Zij 
hebben oog en waardering voor de duurzame ervaring die de stad hen biedt, van het 
vervoer tot de lokale producten. Deze doelgroepen noemen wij ook wel ‘de waardevolle 
bezoeker’. Mensen die Haarlem herkennen als Stad met Smaak, Stad met Sfeer en Stad 
met Stijl. In de meerjarenstrategie focussen we op de inzet van bezoekers als middel 
in plaats van als doel. We streven naar win-win-situaties waarin bezoekers economie 
een bijdrage levert aan bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van hoogwaardig openbaar 
vervoer, het cultuuraanbod en groen in de stad.

Dit document beschrijft hoe we daar in 2022 aan willen werken. Voor een slimme planning 
van onze activiteiten hebben we onderzoek gedaan naar de drukte en marketing behoefte 
in onze stad. De uitkomsten van deze ‘Haarlem Marketing Monitor’ zijn vervolgens als 
uitgangspunt genomen voor de pijlers en campagnes. Zo zult u lezen over de Haarlem 
Midweek Campagne, waarin we inzetten op meer bezoekers tijdens daluren. 

Ook leest u in dit document op wie we ons richten en wat de doelen en ‘deliverables’ voor 
2022 zijn. 

We kijken er naar uit om als verbindende partij in de stad het verhaal van Haarlem tot 
leven te wekken en zullen daar aankomend jaar weer al onze middelen voor inzetten. 

Anne-Marije Hogenboom 
Directeur Haarlem Marketing
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R In de ideale wereld is het bezoek aan Haarlem netjes evenredig verdeeld over het jaar, over de voorzieningen en over de week. Dan is 
het nooit té druk of te rustig in de stad. In 2021 is een start gemaakt om op deze manier te werken en de bezoekdrukte te monitoren 
en de behoefte van onderstaande partijen te inventariseren. Onderstaande tabel laat op basis van de omzetcijfers van partijen in de 
stad zien wanneer ze piekten en wanneer het duimen draaien was. Daarbij merken we op dat 2021 vanwege de lockdown natuurlijk 
een ander jaar was dan normaal. In 2022 gaan we verder met monitoren, zodat we over een langere periode betrouwbare gegevens 
verzamelen. Deze gebruiken we als basis voor de planning van onze activiteiten. 

MARKETING DRUKTEMONITOR 2022
INDICATOR OMZET

Deze marketing druktemonitor geeft een collectief beeld van zowel de culturele sector, horeca, retail en MICE. 
Retail is de verzamelnaam voor bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten verkopen.  Denk hierbij aan 
bijvoobeerld kleding en schoenen. Diensten zoals horeca en faciliaire bedrijven vallen buiten deze definitie.

SLECHT

MEDIUM

GOED

EXCELLENT

JAN. MRT. MEI JUL.FEB. APR. JUN. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

WINTER LENTE ZOMER HERFST

WEEK

OMZET
HOTELS

OMZET
FRANS HALS

OMZET
TEYLERS MUSEUM

OMZET
HORECA

OMZET
RETAIL

OMZET
MICE

GEMIDDELDE

CULTUURMONITOR
SCHOUWBURG EN 
PHILHARMONIE

GESLOTEN

CULTUURMONITOR
TONEEL- EN  
FILMSCHUUR
CULTUURMONITOR
MUSEUM VAN
DE GEEST

SEIZOEN

HAARLEM MARKETING MONITOR

Inzicht in piekmomenten en daluren2. 
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Heel bewust richten we ons vanuit Haarlem Marketing op 
bezoekers die bij Haarlem passen. Zodat datgene wat de 
stad te bieden heeft, aansluit bij de beleving die mensen 
zoeken. Zo maken we onderscheid in groepen. Dat doen we 
met behulp van het model ‘Leefstijlvinder’ van de organisatie 
MarketResponse. Van de zeven bezoekersprofielen die in 
dit model beschreven worden, focust de citymarketing van 
Haarlem zich op de Avontuurzoeker, de Stijlzoeker en de 
Inzichtzoeker. Hoe en waarom? Dat leest u in dit hoofdstuk. 

Haarlem heeft een behoudend imago en is behalve een (cultuur)
historische stad ook een creatieve stad, waar de maakindustrie 
floreert en het ambacht nog altijd een plek heeft in het 
straatbeeld. Juist die unieke waarden brengen we bij bezoekers 
graag onder de aandacht. Plekken als Mama Gaia, Mooie 
Boules en de Oerkap maar ook streetart muurschilderingen, 
De Lichtfabriek en straks films in De Koepel zijn een trekker 
voor, met name, de bezoekers die op zoek zijn naar nieuwe 
ervaringen. Zij willen het ‘echte’ leven ervaren, in alle rijkheid. 
Bijvoorbeeld in een museum, in de natuur of in een cursus 
waarin ze nieuwe dingen opsteken. Authentieke ervaringen 
zien zij als een grote verrijking van hun bestaan. Ze zoeken naar 
bijzondere, gekke of verrassende locaties om te overnachten.  
Traditionele bezoekers en grootouders die met hun 
jonge kleinkinderen op vakantie ofdagtrip gaan zijn beide 
een belangrijke  doelgroep. Haarlem kan inspelen op 
bijvoorbeeld ‘opa-en-oma-samen-op-stap-arrangementen’ 
met stadswandelingen, museumbezoek, restaurants en 
familiekamers, leuk voor ouderen en kinderen. Bijkomstigheid 
is dat gestuurd kan worden op bezoek in het laagseizoen en 
doordeweekse dagen. 

De Leefstijlvinder van MarketResponse is ontwikkeld in 
samenwerking met acht provincies. Er is gekeken naar wat 
mensen belangrijk vinden in hun leven en in hun vrije tijd of 
als ze op vakantie gaan. Want die behoeftes verschillen. Waar 
de één rust en regelmaat wil, zoekt de ander juist drukte en 
sensatie. Het model beschrijft niet alleen hoe deze leefstijlen 
eruit zien, maar ook waar ze in Nederland wonen. In Haarlem 
zijn de Avontuurzoeker, de Stijlzoeker en de Inzichtzoeker 
bovengemiddeld vertegenwoordigd onder de bewoners 
van Haarlem. Dit zijn ook de groepen bij wie het aanbod van 
Haarlem het beste aansluit en op wie we ons dus richten. Het is 
mooi dat bewoners en bezoekers complementair aan elkaar zijn 
en dat het aanbod in de stad hierop aansluit.

Zo bereiken we hen
Om de juiste doelgroepen te bereiken, richten we onze 
marketing op hun mediagebruik. Een concreet voorbeeld 
is dat de inzet van Instagram en LinkedIn nuttige kanalen 
zijn en Facebook soms minder relevant is. Kijken we naar de 
Avontuurzoekers dan blijkt uit onderzoek dat zij graag kijken 
naar reisprogramma’s zoals Reizen Waes, Floortje Naar Het 
Einde Van De Wereld, Rail Away en culinaire reisprogramma’s. 
Avontuurzoekers kijken overigens vaker geen televisie dan 
andere groepen. Als ze de TV wel aanzetten, is dat meestal voor 
programma’s van de publieke omroep. Populaire kranten zijn 
De Volkskrant, NRC Handelsblad en Het Parool. Dit zijn voor 
ons nuttige kaders om onze marketing op in te zetten.

Meer weten over de doelgroepen waarop onze citymarketing 
zich richt of over de Leefstijlvinder? Check dan de bijlagen (vanaf 
bladzijde 16). 

DOELGROEPEN 

Welkom Avontuur-, Stijl- en Inzichtzoekers3. 
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Ook zakelijke bezoekers zien we graag
Naast de mensen die in hun vrije tijd Haarlem bezoeken, willen we 
ook graag mensen verwelkomen die om zakelijke redenen reizen in 
Haarlem. Om hen te bereiken onderscheiden we de volgende twee 
groepen: 

• Business Individuals (de individuele, zakelijke reiziger)
• Zakelijk bezoek aan congressen- en beurzen (MICE)

Zakelijke bezoekers passend bij Haarlem
Voor de zakelijke bezoekers geldt net zo goed onze visie ten 
aanzien van de ‘waardevolle bezoeker’. Ook in het businessdomein 
zien we graag mensen die bewust voor Haarlem kiezen. Het 
Haarlem Convention Bureau is erop gericht die match goed te 
maken. Het bureau zet zich in om evenementen naar Haarlem te 
halen die het imago van de stad versterken. Met andere woorden: 
zakelijke evenementen die de waarden van Haarlem onderstrepen 
en passen bij ons DNA; kwaliteit en zo bijdragen aan de bekendheid 
van Haarlem als Stad met Smaak, Stad met Sfeer en Stad met Stijl 
bij zakelijke bezoekers. 

In de categorie (internationale) Business Individuals richten we 
ons op regionale bedrijven en internationale bedrijven binnen de 
metropool regio Amsterdam. Vaak zijn de medewerkers die op 
zakenreis gaan niet degenen die ook de hotels boeken. Daarom 
richten we ons ook op officemanagers en management assistenten. 
Daarnaast zijn we actief en zichtbaar op de Zuid-As, Westpoort en 
Oostpoort om zo de juiste doelgroep te bereiken.

Voor de MICE bezoeker richten we ons op zakelijke bijeenkomsten 
die merkversterkend en beeldbepalend zijn voor Haarlem. Mede 
door de komst van het nieuwe University College in de Koepel 
kunnen we ons actief richten op kunst- en cultuurcongressen en 
nichebijeenkomsten in de wetenschap. Ook wordt er geacquireerd 
op congressen met het thema duurzaamheid en op landelijke retail 
congressen.
Loyale gezelschappen die Haarlem meerjarig als ontmoetingsplek 
weten te vinden, zoeken we actief op. We brengen locaties met 
kleinschalige vergaderruimtes in kaart en zorgen voor verbinding. 
Grotere deelnemersaantallen van aanvullende activiteiten worden 
verspreid over de vele bijzondere locaties die Haarlem rijk is.

Kansen liggen er voor Haarlem in het winnen van bekendheid 
onder organisatoren van (inter) nationale zakelijke evenementen. 
We willen ons erop richten dat zij Haarlem gaan overwegen als 
zakelijke bestemming met aantrekkelijke pluspunten: gelegen aan 
de rand van de randstad. En daardoor minder druk, lekker compact 
en toch volop geschiedenis, architectuur, een aantrekkelijk winkel- 
en horeca-aanbod en bijzondere hotelconcepten en musea. En dat 
allemaal goed bereikbaar.

De toekomstbestendige visie van Haarlem Marketing komt in de 
zakelijk markt tot uiting doordat ook hier ingezet wordt op kwaliteit 
in plaats van kwantiteit. We richten ons op de  waardevolle zakelijke 
bezoekers en verleiden hen meerdaags te verblijven en naar 
Haarlem terug te komen. Zo bewaken we het kwetsbare evenwicht 
tussen de leefbaarheid van de stad voor bewoners.
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Kansen liggen er voor Haarlem in het winnen van bekendheid 
onder organisatoren van (inter) nationale zakelijke 

evenementen. 

Hoogwaardige culinaire 
omlijsting

Haarlem richt zich op 
kleinschalige, smaakvolle zakelijke 
bijeenkomsten met bezoekers die 
kwaliteit weten te waarderen. De 
markt voor meetings, incentives, 
conferences en exhibitions 
(MICE) komt naar Haarlem om 
elkaar te ontmoeten én culinair te 
genieten.

Merchandise Haarlem

Onze VVV brandstore biedt 
Haarlemse merchandise aan 
die bij zakelijke evenementen 
ingezet kan worden, zoals de 
bekende Haarlemse Dopperfles 
of Haarlemse pepermuntjes. Om 
privé herhaalbezoek (leisure) van 
zakelijke bezoekers te stimuleren 
kan een mobiele VVV stand op 
locatie informeren en inspireren 
met het veelzijdige Haarlemse 
aanbod.
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Welk medium sluit aan bij welke doelgroep?

Haarlem Marketing werkt met een media tool genaamd ‘Touchpoints’. Deze tool bestaat uit een online- en offline media overzicht 
welke wordt ingezet in verschillende fasen naar een aankoop of van een beleving van bezoekers aan Haarlem. Per campagne 
laat de Touchpoint tool zien in welke fase de campagne zich bevindt of waar deze zich naar toe beweegt en welk medium daarop 
aansluit. De keuze van het type medium (digitaal of fysiek) is weer relevant voor de doelgroep. Zo zijn Avontuurzoekers vaker 
online te bereiken en is de aandacht bij Stijl- en Inzichtzoekers sneller getrokken door het gebruik van fysieke touchpoints.

4. 

DIGITALE TOUCHPOINTS

FYSIEKE TOUCHPOINTS
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2 Onderstaande tabel geeft een weergave van de campagneactiviteiten per maand, afgestemd op de verschillende doelgroepen 
en per overkoepelende pijler voor het aankomende jaar. De campagnes zijn onderverdeeld in vier thema’s, te weten: ‘Haarlem 
Marketing’, ‘Dit wil je niet Missen’, ‘Projecten’ en het Convention Bureau. 

CAMPAGNEPLANNING 2022

Campagne Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Pijler Doelgroep Reg/Nat/Int

Haarlem Marketing

Haarlem Feestmaand  Retail Plezierzoeker Reg, Nat

Dit wil je niet Missen
Haarlem Midweek Cultuur, 

Retail, Gastronomie,
Omgeving

Avontuurzoeker
Stijlzoeker
Inzichtzoeker

Nationaal

Zwemmen in Haarlem Omgeving Avontuurzoeker Regionaal

Borrelen in Haarlem Gastronomie Avontuurzoeker  
Stijlzoeker

Regionaal
Nationaal

Winkelen in Haarlem Retail Stijlzoeker
Avontuurzoeker

Regionaal
Nationaal

Cultuur podia Cultuur Inzichtzoeker Reg, Nat

Cultuur ontdekken * Cultuur Inzichtzoeker Reg, Nat

Cultuur met kids ** Cultuur Inzichtzoeker Reg, Nat

Gastronomie Gastronomie Avontuurzoeker
Stijlzoeker
Inzichtzoeker

Regionaal
Nationaal

Overnachten met kids Gastronomie, Cultuur Inzichtzoeker
Stijlzoeker

Regionaal
Nationaal

Omgeving ontdekken kids Omgeving Avontuurzoeker Regionaal

Projecten
Open Monumentendagen Cultuur Inzichtzoeker Reg, Nat

Local Food Fietsroute Omgeving Inzichtzoeker Reg, Nat

Haarlem Tickets Cultuur Inzichtzoeker Reg, Nat, Int

AbHz campagne Cultuur Inzichtzoeker Nat, Reg, Int

NBTC campagne Cultuur, omgeving Inzichtzoeker Nat, Reg, Int

Convention Bureau
Business Individual Alle Zakelijk Nat, Reg, Int

MICE Alle Zakelijk Nat, Reg, Int

-  Het thema Haarlem Marketing focust zich op de Avontuur,
-  Stijl en Inzichtzoeker
-  Evenementen worden gekoppeld aan de campagnes.

* De campagne ‘Cultuur ontdekken’ sluit na de zomer met de Open Monumentendagen.  
De opening van het cultuur seizoen (open podium) vindt plaats in september.

** De campagne ‘Cultuur met kids’ draait naast oktober ook in februari als pilot in 2022.

5. 
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Op deze en de volgende pagina’s staan de doelen  

van de verschillende campagnes nader uitgewerkt.  

Doelen:

• Haarlem als sfeervolle kwaliteitsbestemming  

 promoten

• Uitdragen merk ‘Beste Kerstmarkt’

• Bewoners informeren

• Bewoners en (regio) herhaalbezoek stimuleren

• Nationaal bezoek stimuleren  

 (indien mogelijk met de dan geldende maatregelen)

• Kruisbestuiving met de retailsector realiseren  

 door middel van een activatie in kerstconcept

• Evenementen / activaties worden  

 ondergebracht in deze campagne

CAMPAGNEDOELEN6. 
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Haarlem Midweek-campagne

Doelen:
• Midweekacties van de hotelsector gericht op het stimuleren van 

verblijfsbezoek op dalmomenten (ma-do).
• Aanbieden aan specifieke doelgroepen (Leefstijlvinder: jong en 

oud / kids).
• Haarlemse activiteiten extra promoten door Haarlem Tickets te 

koppelen aan arrangementen op visithaarlem.com/midweek.
• Doordeweekse Restaurantbezoeken verhogen (gastronomisch 

breed: van koffie, ontbijt en lunch tot diner, borrels en 
proeverijen). We creëren een meerwaarde voor de totale 
gastronomische sector.

• Traffic genereren voor (doordeweekse) overnachtingen/
boekingen op de websites van de deelnemende hotels.

• Sturend enthousiasmeren voor de pijlers en bijpassend aanbod 
van de stad: cultuur, retail, gastronomie en de omgeving.

• Extra zichtbaarheid creëren onder de bezoeker uit de gekozen 
Leefstijlvinder-doelgroepen door inzet van een tv-commercial in 
het cultuurblok van NPO.

• Maximaal online bereik via social media en een displaycampagne 
op nu.nl gedurende de looptijd van de campagne.

• Duurzaam reizen onder de aandacht brengen middels de inzet van 
een duurzame influencer via Honeyguide (duurzaam platform)

Met extra financiële dekking kan de midweek campagne als volgt 
gecontinueerd worden:
• Herhaling van de tv-commercial op NPO (eerder uitgezonden in 

week 39 en week 40 in 2021). De herhaling zal eind januari/begin 
februari 2022 gepland worden. 

• Inzet van influencers op het gebied van reizen en lifestyle 
• Extra online inzet
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Dit wil je niet missen (deel)campagnes

Per campagne wordt een campagneplan geschreven met meetbare KPI’s. 
  
Doelen:
• Bezoekers en bewoners spreiden door onontdekte plekken uit  

te lichten (destinatiemanagement)
• Bewonerstrots vergroten
• Regiobezoek stimuleren
• Herhaalbezoek verhogen
• De pijlers cultuur, gastronomie, retail en omgeving onder de  

aandacht brengen van bewoners en (regio)bezoekers  

De volgende campagnes zijn onderdeel van de ‘Dit wil je  
niet missen’ reeks:
• Zwemmen in Haarlem
• Borrelen in Haarlem
• Cultuur met kids
• Cultuur ontdekken
• Haarlem midweek
• Gastronomie in Haarlem
• Winkelen in Haarlem
• Stadswandelingen in Haarlem
• Cultuurpodia in Haarlem (in productie)
• Overnachten met kinderen
• Omgeving ontdekken met kinderen

Deze campagnes zijn ontstaan tijdens de Toekomstbestendig Haarlem  
periode en zullen worden aangescherpt en gecontinueerd in 2022.

D I T
W I L J E
N I E T
M I S S E N
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Activiteit Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Pijler Doelgroep Reg/Nat/Int

Haarlem Marketing

VVV Brandstore ondersteunen nvt nvt

Evenement profilering nvt nvt

Beeldbepalend Evenement
vastgesteld door gemeente

Honkbalweek Sport Plezierzoeker Reg/Nat/Int

Haarlem Kerstmarkt Retail Plezierzoeker Reg/Nat/Int

Bloemencorso + Haarlem Bloeit Cultuur
Omgeving

Inzichtzoeker Reg/Nat/Int

Bevrijdingspop Cultuur Plezierzoeker Reg/Nat

Haarlem Culinair Gastronomie Stijlzoeker Reg/Nat

Merkversterkend evenement 
extra door Haarlem Marketing

Haarlem Jazz & More Cultuur Stijlzoeker Reg/Nat

Boring Festival Cultuur Avontuurzoeker
Inzichtzoeker

Regionaal

Parksessies Cultuur
Gastronomie

Avontuurzoeker
Stijlzoeker

Regionaal

Proefpark Gastronomie Avontuuurzoeker
Stijlzoeker

Regionaal

Kunstlijn Cultuur Stijlzoeker
Inzichtzoeker

Reg/Nat

Shopping weekend Retail Stijlzoeker Regionaal

Museumnacht kids Cultuur Avontuurzoeker
Inzichtzoeker

Regionaal

Koorbiënnale Cultuur Inzichtzoeker Reg/Nat/Int

Internationaal Orgelfestival Cultuur Inzichtzoeker Reg/Nat/Int

Overige evenementen jaarrond

Vermelding in UITagenda van alle evenementen Alle Alle Reg/Nat

 

ACTIVITEITENPLANNING
Het overzicht hieronder toont de activiteiten voor 20227. 
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Activiteit Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Deliverables

Brandguide opfrissen

Herstel evenementen begeleiden

Imago, missie en visie HM verduidelijken middels aangepaste 
website van Haarlem Marketing zelf

Visithaarlem.com opfrissen om beter te laten aansluiten bij de 
doelgroepen en pijlers, incl. vindbaarheid optimalisatie

Verhogen lokaal aanbod in de VVV brandstore

Stadswandelingen geschiedenis toevoegen aan aanbod

Implementatie online strategie plan

Stadsplattegrond vernieuwen 

Haarlem Convention Bureau

Identiteit en service HCB aanscherpen 

Content HCB marketing upgraden

Aanbod partnerpakketten verscherpen

Locatie tour opzetten voor zakelijk bezoek

 

DELIVERABLES 2022
Het overzicht hieronder toont de uitkomsten waaraan wordt gewerkt in 20228.
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Haarlem Marketing heeft verschillende online en offline communicatie-
middelen tot haar beschikking voor de promotie van haar eigen  
campagnes/activiteiten en die van haar partners.

Middel Bereik

01 Visithaarlem.com 900.000 b./jr 
(uniek)

02 UITagenda 100.000 b./jr 
(uniek)

03 Linkedin.com/haarlemmarketing 1.492 volgers

04 Linkedin.com/haarlemconventionbureau 450 volgers

05 Facebook.com/visithaarlem * 14.000 likes

06 Instagram.com/visithaarlem 11.600 volgers

07 HM Partner Nieuwsbrief 1x/maand 

08 UIT-Nieuwsbrief 4.000

09 HCB Partners Nieuwsbrief 1x/maand 

10 HCB MICE acquisitie Nieuwsbrief 1x/kwartaal

11 Actieve VVV/Anno Haarlem  
promotie**

174.682 b./jr

12 Digitale welkomstborden 100.000 views /wk

13 B-zijde MUPI’s *** 500.000 views /wk

14 V-Frame Spaarnwoude **** 250.000 views /wk

15 Advertentie stadsplattegrond  
Infotake

20.000 

16 Advertentie op digitale schermen VVV 174.682 b./jr

17 Haarlem Tickets ntb

18 Toolkit bestaande uit campagnebeeld, 
rechtenvrij beeldmateriaal en tekst in 3 
talen (NL, ENG, DUIT)

ntb

Additioneel kunnen externe communicatiemiddelen  
worden ingekocht, als de doelstelling van de campagne hierom 
vraagt. Te denken valt aan:

• Digitale mupi’s
• Social media ads (Facebook en Instagram)
• Displaycampagne (bijv. op nu.nl)
• Samenwerking met Haarlem City Blog
• Samenwerking met Hey Honeyguide (duurzaam  

lifestyleplatform)
• Inzetten van kanalen Amsterdam & Partners 
• Meedraaien op campagne NBTC

COMMUNICATIEMIDDELEN9. 



|           H A A R L E M  M A R K E T I N G           |           W E R K P L A N  2 0 2 2 - 2 0 2 3           |           PAG I N A  1 7 / 2 4

B I J L A G E N



|           H A A R L E M  M A R K E T I N G           |           W E R K P L A N  2 0 2 2 - 2 0 2 3           |           PAG I N A  1 8 / 2 4

Leefstijlvinder™ Het BSR™model
Aan de basis van de Leefstijlvinder ligt het BSR™-model. Dit is 
het wetenschappelijke leefstijlmodel van MarketResponse dat de 
drijfveren van mensen ontrafelt, zodat je weet wat je moet doen 
om mensen in beweging te krijgen.

Het BSR-model gebruikt psychografische waarden om mensen 
in te delen in verschillende leefstijlen. Deze leefstijlen worden 
gecreëerd vanuit twee assen: de sociologische as en de 
psychologische as. De sociologische as loopt tussen ‘ego’ en 
‘groep’, de psychologische as loopt van ‘extravert’ naar ‘introvert’. 

Twee assen
De sociologische as loopt van ‘ego’ naar ‘groep’. Deze begrippen 
staan voor de mate waarin iemand gericht is op het individu, 
versus de groep. Mensen aan de ‘ego’ kant van het model 
overwegen vooral de impact op de eigen persoon bij het maken 
van beslissingen in hun leven. Mensen aan de andere kant van het 
model, aan de ‘groep’ kant, overwegen juist meer het belang van 
de groep in hun beslissingen en gedrag.

De psychologische as loopt van ‘introvert’ naar ‘extravert’. Deze 
as geeft aan hoe men met emoties omgaat. Mensen aan de 
introverte kant van het model zijn wat meer ingetogen en houden 
hun emoties dicht bij henzelf. Mensen aan de extraverte kant 
van het model zijn juist naar buiten gericht en gaan op een open 
manier met hun emoties om.

Vier segmenten
Door deze assen te laten kruisen, ontstaan vier segmenten. Deze 
segmenten zijn aan vier woorden en kleuren gekoppeld. Van 
linksboven naar linksonder, met de klok mee zijn het:
De rode leefstijl (vrijheid)
De gele leefstijl (harmonie)
De groene leefstijl (zekerheid)
De blauwe leefstijl (controle)

Omdat ieder mens een bepaalde positie heeft op iedere as, zijn 
mensen in te delen in deze leefstijlen. Dat betekent echter niet 
dat iedereen binnen een bepaalde leefstijl hetzelfde is. Ook 
binnen de leefstijlgroepen is grote diversiteit te vinden. We 
zien dat iedereen alle vier de leefstijlen in bepaalde mate in zich 
heeft. Eén kleur is echter dominant, deze kleur benoemen we 
dan als ‘de kleur’ van de persoon. In het model is het mogelijk om 
verschillende kernwaarden te plotten. Dit overzicht met waarden 
ziet er als volgt uit:

DOELGROEPEN

Het Leefstijlvinder model10. 



|           H A A R L E M  M A R K E T I N G           |           W E R K P L A N  2 0 2 2 - 2 0 2 3           |           PAG I N A  1 9 / 2 4

BSR™ en Leefstijlvinder
In het onderzoek voor de Leefstijlvinder is dit BSR-model als basis 
genomen. De vragen die de BSR-positie van een persoon bepalen 
zijn ook specifieke vragen over vakantie en vrije tijd meegenomen 
om de nieuwe Leefstijlen Vakantie en Vrije Tijd te bepalen. 

Omdat BSR™ als basis is gebruikt, zijn de verschillende leefstijlen 
die in dit onderzoek gevonden zijn te plaatsen in het BSR-model. 
Dat is hieronder te zien. Door op deze wijze te kijken naar de 
leefstijlen is duidelijk te zien welke groepen meer verwantschap 
hebben met elkaar. Zo zijn zowel de Avontuurzoekers als de 
Plezierzoekers extravert georiënteerd, en hebben zowel de 
Harmonie- als de Verbindingszoekers een groep-oriëntatie. Door 
te kijken naar de positie van de leefstijl in het model en dit te 

combineren met het waardenmodel, is het ook mogelijk om een 
beeld te krijgen van de gedeelde waarden van mensen met deze 
Leefstijlvinder bezoeker doelgroepen Haarlem: Avontuurzoeker

*  De focus vanuit de Toeristische Koers ligt op de individueel reizende bezoekers en minder op groepen, om die reden kiezen  
we ervoor de plezierzoeker buiten onze marketing focus te houden en hebben we de Inzichtzoeker toegevoegd als bezoekers doelgroep.
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Avontuurzoekers
Wie zijn de Avontuurzoekers?
Deze recreanten zijn creatief, avontuurlijk, eigenwijs en 
geïnteresseerd in anderen. Ook omschrijven ze zichzelf als 
intelligent en ondernemend. Ze vinden het lekker om hun eigen 
gang te gaan, en vinden het dan ook niet erg om alleen te zijn. 
Als ze met anderen optrekken, dan zijn dat het liefst creatieve 
en vernieuwende denkers, of mensen die weten wat ze willen. Ze 
hechten veel waarde aan vrijheid, uniek zijn en genieten van het 
leven. Avontuurzoekers vormen 11% van het totaal.

Wat betekent vrije tijd?
Fijn, vrije tijd! Tijd voor zelfontwikkeling, tijd om nieuwe dingen 
te beleven, tijd om creatief bezig te zijn. En ook: tijd om je leven 
te overdenken, tijd om je in te zetten voor een ander. Tijd om je 
leven te verbreden en geïnspireerd te raken. Hoe ze dat doen? 
Bijvoorbeeld door culturele activiteiten te ondernemen, door een 
cursus te volgen of vrijwilligerswerk te doen. En, niet te vergeten: 
lekker naar buiten. Van avontuurlijke outdoor activiteiten tot 
wandelen in een natuurgebied of op het strand, ze doen het 
allemaal. En ze doen het vaak: vergeleken met de doelgroepen 
gaan zij er relatief vaak een dagje op uit in Nederland. Daar 
willen ze ook best voor reizen: heel Nederland door of naar het 
buitenland is voor hen geen probleem. Avontuurzoekers trekken 
graag hun eigen plan en gaan liever niet met grote groepen weg. 
Ook hoeft voor hen niet van te voren vast te liggen wat er precies 
gaat gebeuren; juist de ongeplande en last minute dingen zijn zo 
leuk!

Wat betekent vakantie?
Vakantie is voor deze groep echt een extensie van hun vrije 
tijd. Dus tijd waar je alles uit moet halen in termen van beleving 
en ontwikkeling. Tijd waarin je nieuwe dingen moet doen, 

nieuwe mensen kan leren kennen en inspiratie op kan doen. 
Dat mag soms best uitdagend en verrassend zijn! We zien 
dan ook dat deze groep vaker vakanties onderneemt met veel 
activiteiten. Cultureel, sportief, avontuurlijk, in de natuur of een 
themavakantie; vooral fijn als het anders is dan anders, en ze het 
gevoel hebben dat ze het ‘echte’ lokale leven ervaren. Het is dan 
ook niet vreemd dat ze veel rondtrekken. En waar ze gaan, zoeken 
ze het liefst naar bijzondere, gekke of verrassende locaties om te 
overnachten. Een basic camping, een hostel, (Air)BnB of andere 
kleinschalige accommodaties passen daar goed bij. Een camping 
met veel activiteiten en vermaak is juist minder populair. Voor 
een midweek of weekend kunnen de Avontuurzoekers zich prima 
vermaken in Nederland. En als het zo uitkomt, dan kan dat ook 
voor een langere vakantie. Maar meer dan andere groepen zien 
we dat de Avontuurzoekers voor de lange vakantie het liefst naar 
het buitenland gaan. Daar is dan toch net wat meer te ontdekken.

Manier van regelen
Van alle doelgroepen, plannen de Avontuurzoekers hun dagjes 
uit en vakanties in Nederland het meest last-minute. Als het gaat 
om vakanties naar het buitenland echter, dan steken ze wel wat 
meer tijd in het plannen. Om de kans op avontuur en nieuwe 
ervaringen zo groot mogelijk te maken, houden Avontuurzoekers 
hun plannen zo lang mogelijk open. Een last-minute vakantie 
of een verrassingsreis past daar goed bij. Teruggaan naar een 
bekende plek, of boeken bij een vertrouwde aanbieder wat 
minder. Dingen regelen vinden ze niet per se vervelend, zo lang 
het ook onderdeel uitmaakt van de voorpret: zoals het lezen van 
reviews of reisverhalen. Hiervoor oriënteren Avontuurzoekers 
zich vooral online via (reis)blogs, maar ook via kranten. Daarnaast 
doen zij inspiratie voor nieuwe activiteiten op via artikelen in 
kranten en blogs.
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Hoe zien de Avontuurzoekers er uit?
Avontuurzoekers zijn iets vaker vrouwen (59%), relatief vaker 
jongeren tot en met 29 jaar (24%) en alleenstaanden (37%). Ze 
verdienen bijna net zo vaak onder modaal (39%) als boven modaal 
(36%), en zijn hoog opgeleid (61%).

 

Mediagebruik
Avontuurzoekers kijken graag naar reisprogramma’s zoals Reizen 
Waes, Floortje Naar Het Einde Van De Wereld, Rail Away en 
culinaire reisprogramma’s. Online gebruiken ze relatief vaak 
LinkedIn en Instagram. Avontuurzoekers kijken vaker dan andere 
groepen geen televisie. Als ze de TV wel aanzetten, is dat vaak 
voor programma’s van de publieke omroep. Op de radio luisteren 
ze relatief vaak naar Classic FM en Arrow Classic Rock en relatief 
weinig naar Radio 538, Sky Radio en Q Music. Populaire kranten 
zijn De Volkskrant, NRC Handelsblad en Het Parool.
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Stijlzoekers
Wie zijn de Stijlzoekers?
Stijlzoekers zijn intelligent, zelfverzekerd en doelgericht. Ze 
hebben een sterk karakter en omschrijven zichzelf ook wel als 
zakelijk, ondernemend en leidinggevend. Stijlzoekers zijn graag 
onder gelijkgestemden, die waarden als ambitie, uitdaging en 
daadkracht met hen delen. En die waarderen dat de Stijlzoekers 
zeggen waar het op staat, ook als anderen het daar misschien niet 
mee eens zijn. Stijlzoekers gáán ervoor in het leven: zowel in hun 
werk als in hun vrije tijd worden ze graag geprikkeld en zoeken 
ze de uitdaging op. Verveling is niet aan hen besteed. Liever 
besteden ze hun tijd aan sporten en feesten. Stijlzoekers vormen 
15% van het totaal.

Wat betekent vrije tijd?
De actieve en strevende levensstijl van Stijlzoekers komt ook 
duidelijk naar voren in hun vrije tijd en vakantie. ‘Work hard, play 
hard’ is het adagium van deze groep. Ze staan eigenlijk overal wel 
voor open, zolang het ze maar op een bepaalde manier prikkelt. 
Ze trekken er vaak op uit en deze dagen kunnen dan ook op 
veel manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld door zelf actief 
te sporten, maar een sportwedstrijd bezoeken is evengoed een 
alternatief. Aan de andere kant vinden Stijlzoekers het ook heerlijk 
om zichzelf te laten verwennen en te genieten van exclusieve 
activiteiten. Minder vaak dan andere doelgroepen bezoeken 
ze een natuurgebied om te wandelen of fietsen. Al kan ook dat, 
onder de juiste omstandigheden, voor hen interessant zijn.

Wat betekent vakantie?
Wie hard werkt, heeft natuurlijk ook behoefte aan vakantie. 
Stijlzoekers trekken er dan ook vaak op uit om even een paar dagen 
of langer weg te zijn. Zowel in Nederland als in het buitenland. 
Ze houden relatief veel van zon-, zee- en strandvakanties en 
feestvakanties. Zo lang er maar lekker veel te doen is. Daarom 

is het fijn als er veel activiteiten zijn, en is het ook geen gek idee 
om met een grote groep op stap te gaan. Voor hen hoort verwend 
worden en genieten van exclusiviteit bij vakantie. Luxe en comfort 
is dan ook belangrijk voor deze groep. Ze vinden het niet erg 
om iets meer te betalen, als het dan écht goed is. Stijlzoekers 
verblijven daarom graag in een luxe hotel of in een AirBnB; dan 
weet je zeker dat het goed is.

Manier van regelen
Omdat hun leven druk en veeleisend is, vinden Stijlzoekers het 
prettig als ze, bij het boeken van een dagje uit of vakantie, meerdere 
zaken in één keer kunnen regelen. De kosten zijn voor deze groep 
minder vaak een belemmering, ze vinden het vooral belangrijk 
om steeds weer iets nieuws te proberen. Ook last-minute op 
pad gaan hoort bij de Stijlzoekers. Inspiratie voor een dagje uit of 
een vakantie halen de Stijlzoekers vaak van boekingswebsites en 
sites met reviews. Maar ook artikelen in kranten, (reis)magazines, 
blogs, internetfora en beurzen horen tot manieren waarop zij 
inspiratie opdoen. Alles om te achterhalen wat ze de volgende 
keer kunnen doen.
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Hoe zien de Stijlzoekers er uit?
Recreanten in deze groep zijn relatief vaak mannen 
(68%), ongeveer gelijk verdeeld over de verschillende 
leeftijdscategorieën. De grootste groep is tussen de 18 en 34 
jaar oud (38%). Qua huishouden verschillen Stijlzoekers niet veel 
van de gemiddelde verdeling in Nederland. Het grootste deel 
zijn volwassenen zonder inwonende kinderen (48%). Ze zijn vaak 
hoogopgeleid (51%), en verdienen relatief vaak boven modaal 
(53%).

Mediagebruik
Reisprogramma’s die deze groep aanspreken zijn 3 Op Reis, 
Oplichters In Het Buitenland, culinaire reisprogramma’s, 
Bestemming Onbekend en Reizen Waes. Verder kijken zij op TV 
vaak naar RTL7 en RTLZ. Op de radio zijn Radio 538, NPO Radio 

1, NPO Radio 2, 3FM en BNR Nieuwsradio 
opvallend populair. Daarnaast lezen de 
Stijlzoekers vaak de krant; het Algemeen 
Dagblad, De Telegraaf, De Volkskrant, het 
NRC Handelsblad, maar ook Het Financieel 
Dagblad worden veel gelezen. Op sociale 
media maken ze veel gebruik van LinkedIn, 
Instagram en Pinterest. Hoewel Facebook 
ook onder Stijlzoekers nog wel gebruikt 
wordt, is het minder populair dan onder 
ander groepen.

Inzichtzoekers
Wie zijn de Inzichtzoekers?

Inzichtzoekers zijn bedachtzame, serieuze en intelligente mensen. 
Ook omschrijven zij zichzelf als evenwichtig en zakelijk. Ze vinden 
geen bezwaar om alleen te zijn, want dan kunnen ze mooi hun 
eigen gang gaan. De rust en ruimte om hen heen die ze daardoor 
verkrijgen vinden ze fijn. Belangrijke waarden voor Inzichtzoekers 
zijn rationaliteit, daadkracht, privacy/rust en ‘doe maar gewoon’. 
Maar ook vrijheid om te doen wat ze willen is erg belangrijk voor 
ze. Als ze niet op pad gaan naar culturele activiteiten of natuur, 
dan vinden ze het ook heerlijk om rustig thuis te zijn, een beetje 
te klussen, TV te kijken en het nieuws te volgen. Ze houden van 
informatie; ‘meten is weten’! Inzichtzoekers vormen 14% van het 
totaal.

Wat betekent vrije tijd?
Vrije tijd is geen tijd om stil te zitten. Het is tijd voor zelfontwikkeling, 
tijd die je bewust moet besteden. In deze tijd kun je doen en laten 
wat je zelf wilt, in vrijheid. Nuttige dingen doen, dingen leren. 
Daarvoor is rust en stilte ook belangrijk. Inzichtzoekers hebben zo 
hun vaste activiteiten, zoals museumbezoek en het bekijken van 
bezienswaardige gebouwen, of wandelen in een natuurgebied. 
Deze recreanten vermijden liever drukke plekken en gaan, als het 
even kan, niet met grote groepen weg. Ze trekken graag hun eigen 
plan. In de natuur bijvoorbeeld, want dat vinden ze prettig.
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Wat betekent vakantie?
Ook op vakantie genieten Inzichtzoekers van de natuur en 
trekken ze graag rond. Daarnaast besteden ze op vakantie graag 
tijd aan kunst en cultuur. Het liefst in een klein gezelschap, want 
dan kun je het beste doen waar je zelf zin in hebt. Overnachten 
doen ze graag op een plek waar de praktische voorzieningen 
goed geregeld zijn. Zoals in een bekende hotelketen, in een bed 
& breakfast, of stiekem toch gewoon thuis. Want daar vinden ze 
de privacy, rust en stilte die ze zoeken. Ze gaan minder graag naar 
een huisje op een park met een vaste formule, al zijn ze er alsnog 
af en toe te vinden. Net als tijdens een dagje weg, willen zij op 
vakantie dingen leren en genieten van hun vrijheid.

Manier van regelen
Deze groep is kritisch en zoekt daarom goed naar wat ze willen. 
Daarvoor gebruiken ze niet alleen het internet, want de écht 
interessante dingen… die vind je niet op internet. Die vind je 
bijvoorbeeld eerder in de krant of in reisgidsen. Bij de meeste 
aanbiedingen zit sowieso een addertje onder het gras, dus daar 
moet je voor oppassen. Ze vinden het hoe dan ook niet erg om wat 
meer te betalen, zolang het dan ook maar écht goed is. Hoewel 
ze kritisch zijn, is het niet zo dat ze heel graag dingen regelen; 
regelen geeft ook stress en gedoe. Relatief vaak regelt een ander 
dan ook wat er gaat gebeuren.

Hoe zien Inzichtzoekers eruit?
Inzichtzoekers zijn relatief vaker mannen (76%) en vaak 65 jaar 
of ouder (39%). Ze wonen vaker in tweepersoonshuishoudens 
(52%). Inzichtzoekers zijn relatief vaak hoogopgeleid (58%), en 
verdienen meestal boven modaal (59%).

Mediagebruik
Inzichtzoekers kijken weinig reisprogramma’s, maar Rail Away 
kan de goedkeuring van deze critici wel wegdragen. Verder 
kijken ze op televisie veel naar NPO1 en NPO2. Op de radio zijn 
NPO Radio 2, NPO Radio 4, Classic FM en BNR Nieuwsradio 
favoriet. Daarnaast lezen ze opvallend vaak de krant (NRC, 
Trouw, Volkskrant). Op het gebied van social media gebruiken 
Inzichtzoekers relatief vaak LinkedIn, en hoewel minder dan in 
andere groepen, gebruikt ook deze groep Facebook.
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Internationale bezoekers doelgroep Haarlem - buurlanden
Voor consumentenbewerking in onze buurlanden richten wij 
ons op de regio’s Nordrhein- Westfalen en Niedersachsen in 
Duitsland en Vlaanderen in België. Hiervoor gebruiken wij het
Mentality-model. Dit deelt consumenten in op basis van socio-
demografische kenmerken, levensstijlen en reisbehoeften. Er 
zijn vijf doelgroepen gespecificeerd, beschreven aan de hand van 
fictieve personen. Wij richten ons op Paul en Nora, die hieronder 
staan uitgeschreven.

Paul (Upper-class)
Paul houdt van tennis, klassieke muziek en uiteten gaan. Hij gaat 
graag op een citytrip en verblijft dan in een luxe hotel. 

Nora (Postmodern)
Nora is freelance journaliste en woont in het historische centrum 
van de stad. Ze houdt van koken, fotografie en gaat op culturele 
vakanties.
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Internationale bezoekers doelgroep Haarlem - wereldwijd
Om bezoekers wereldwijd te bereiken, hanteren we het 
Glocalities-model van Motivaction. Dit deelt consumenten in 
op basis van waarden uit het dagelijkse leven en reisbehoeften, 
rekening houdend met culturele verschillen tussen landen. Twee 
segmenten uit dit model zijn voor Haarlem met name interessant: 
de Creatives en de Achievers.

Independent Explorer (Creatives)
Independent Explorers gaan graag op vakantie naar het 
buitenland, waar ze op zoek gaan naar de lokale cultuur en unieke 
ervaringen.

Quality Seeker (Achievers)
Quality Seekers houden van genieten in stijl. Een vakantie van 
goede kwaliteit, met service en een speciale behandeling, mag 
daarom best wat kosten.
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