
Activiteitenverslag
2019

 

Apeldoorn Marketing



2 3

04  Resultaat- en toekomstgericht 

06  Merkbelofte 

08  Doelstellingen 

09  Wisseling van de Wacht 

10  Online resultaten 2019 

12  Projecten 

13  Project 1: Online optimalisatie 

14  Project 2: Stad & Natuur 

16 Project 3: Evenementenondersteuning 

18 Bijlagen 

20 Bijlage factsheet uitinapeldoorn.nl

22 Bijlage factsheet inapedoorn.nl

Inhoud

COLOFON
© 2020 Apeldoorn Marketing

Vosselmanstraat 299

7311 CL Apeldoorn

apeldoornmarketing.nl

info@apeldoornmarketing.nl

Ontwerp & Vormgeving

Designheld - Krispijn de Haas

Fotografie

Beeldbank Apeldoorn Marketing 

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke 

zorg samengesteld. Alle informatie is aan wijzigingen 

onderhevig. Aansprakelijkheid t.a.v. onvolledigheden of 

wijzigingen kan niet worden aanvaard. 



2019 stond voor Apeldoorn Marketing in 
het teken van de reguliere werkzaamheden 
zoals online en offline projecten en 
productontwikkeling. En daarnaast is 
veel energie gestoken in een nieuwe 
citymarketingvisie. Samen met Apeldoornse  
partners, zowel toeristisch als niet-
toeristisch,  is een positioneringstraject 
uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een breed 
gedragen postionering rondom royaal en 
groen. Het resultaat is vastgelegd in een 
heldere marketingstrategie en op basis 
daarvan is een brandbook opgeleverd. 
De strategie is omarmd door een groot 
aantal stakeholders, waaronder Toeristisch 
Platform Apeldoorn, Centrum Management 
Apeldoorn en Apeldoorn Congresstad. Ook 
stakeholders vanuit cultuur, onderwijs, 
vastgoed, projectontwikkeling en zakelijke 
dienstverlening hebben met instemming 
gereageerd op deze visie. 

Resultaat- en 
toekomstgericht
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Merkbelofte 
De merkbelofte ‘Apeldoorn is 
royaal, in oppervlakte en oorsprong’, 
is onderscheidend, zeker als de 
merkwaarden groen, cultuur en zorg-
zaam in samenhang worden gezien. 
Ze passen ook prima in de ambities 
als ondernemende gezinsstad en 
toeristisch toplandschap. Daarbij is een 
link met duurzaamheid en innovatie 
belangrijk en kansrijk, zodat ook de 
derde strategische lijn, innovatieve 
economie, voldoende tot zijn recht 
komt. Met deze breed gedragen 
merkbelofte is een stevige basis gelegd 
voor de citymarketing van Apeldoorn 
voor de komende periode (2020-2025).

apeldoorn
royaal

in oppervlakte 
en oorsprong

groen zorgzaamcultuur

natuur

jong

gezond

duurzaam

kindvriendelijk

toerisme

rust

gastheerschap

samenwerken

zorg & it

generaties verbinden

dorps

fijn wonen

omzien naar elkaar

koninklijk

stads

vroeger en nu

toerisme

verbindend

levendig



Doelstellingen 
De doelstellingen uit het jaarplan heeft Apeldoorn Marketing gerealiseerd. 
De belangrijkste speerpunten voor 2019 waren: 

  Stijging van aantal bezoekers aan Apeldoorn (zowel online als fysiek)
  Versterken van ambassadeurschap van bewoners 
  Doorontwikkelen van de digitale infrastructuur (websites, social media) 
  Versterken van de relaties met de partners die zich met de promotie

 van Apeldoorn bezig houden
 Icoon Park Hoge Veluwe verbinden aan Apeldoorn 
 Het opleveren van een gezamenlijk gedragen merkbelofte en citybranding 
 Het opleveren van een evenwichtig evenementenjaarprogramma 

Wisselingen  
van de wacht
Rollen en verantwoordelijkheden 
Apeldoorn Marketing heeft 2019 benut 
om te komen tot een merkbelofte en 
verregaande samenwerking in projecten 
met Apeldoorn Partners.  Rollen en 
verantwoordelijkheden waren niet altijd 
duidelijk inzake projecteigenaarschap.  

Wisselingen van de wacht 
Binnen de Raad van Toezicht stopte in 
juni 2019 de voorzitter Jacqueline van 
den Brink. In september 2019 vertrok 
directeur-bestuurder Ilse Harmelink. De 
Raad van Toezicht heeft per 1 september 
Henk van Voornveld benoemd tot 
interim bestuurder. Hij is gevraagd om 

een perspectief te schetsen voor de 
toekomstige organisatie, in samenspraak 
met de gemeente en met de toeristische 
en niet toeristische partners. 

Begroting
Het was een financieel mager jaar voor 
de stichting. Er is fors geïnvesteerd in 
nieuwe producten, projecten en online 
innovaties maar er is onvoldoende 
zicht geweest op de financiële 
dekking. Daarnaast moest een post 
uit het verleden (2017) gecorrigeerd 
worden, waardoor het resultaat met  
€ 25.000 naar beneden moest worden 
bijgesteld tot € -54.990.
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Online resultaten 
uitinapeldoorn en inapeldoorn
Online was 2019 een goed jaar. Er zijn veel online innovaties toegepast 
die de positie van de kanalen ‘Uit in Apeldoorn’ en ‘In Apeldoorn’ verder 
versterkt hebben. Ten behoeve van de doorontwikkeling zijn samen met 
CMA en TPA weer de nodige stappen gezet. Deze zullen in de komende 
jaren verder uitgebreid worden. 

Voor de online resultaten over 2019 verwijzen we naar de bijlagen ‘Factsheet 
uitinapeldoorn en Factsheet inapeldoor’. In 2019 heeft uitinapeldoorn.nl  
een groei van 23% gerealiseerd. De extra traffic valt voor een groot deel te 
verklaren door de Nationale Sinterklaasintocht. De pagina uitinapeldoorn.
nl/sinterklaas werd door ruim 112.000 unieke bezoekers bezocht. Opvallend 
is het hoge aantal bezoekers vanuit de Randstad. De site is daarmee meer 
dan een ‘lokale site’ en tevens voor bezoekers een informatiebron om 
vooraf en tijdens het verblijf in Apeldoorn activiteiten uit te zoeken. 
De ”look and feel” van zowel uitinapeldoorn als apeldoorn-binnenstad zijn 
in mei 2019 in lijn gebracht met de nieuwe citybranding. 

De portal inapeldoorn.nl brengt wonen, werken en vrijetijd samen waarbij 
vrijetijd doorgelinkt wordt naar uitinapeldoorn.nl. Ambitie is dat deze 
portals in de toekomst integraal onderdeel gaan uitmaken van de portal 
Apeldoorn.
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Project 1: Online 
optimalisatie 
Gezamenlijke database
In samenwerking met Gemeente 
Apeldoorn, Toeristisch Platform en 
Centrum Management zijn online 
krachten gebundeld in het kader van 
duurzaamheid, efficiency, eenduidigheid 
en kostenbesparing. Hiervoor is in 2018 
tot en met 2019 een eerste stap gezet 
in het opleveren van een toeristische 
database inzake het vrijetijdsaanbod 
in Apeldoorn en het bieden van 
meertaligheid (Duits en Engels) op 
de sites Uitinapeldoorn en Apeldoorn 
Binnenstad. Beide modules zijn in mei 
2019 geïmplementeerd. 

Doorontwikkeling
In het najaar van 2019 is wederom 
een samenwerking bewerkstelligd op 
het gebied van routes, arrangementen 
en ticketing. Deze doorontwikkeling 
was noodzakelijk om in de komende 
themajaren het basis servicelevel te 
kunnen bieden dat een consument 
verwacht van een website. 

Routes
In november 2019 is een start gemaakt 
met de oplevering van routes. In 
het voorjaar van 2020 zijn o.a. een 
stadswandeling en een wandeling langs 
oorlogsmonumenten opgeleverd. In juni 
2020 zijn hier tevens een kidswandeling, 
fietsroute langs oorlogsmonumenten en 
een digitale versie van de bestaande 
fietsroute ‘Stad & Natuur’ toegevoegd. 
Deze routes zijn tot stand gekomen 
in nauwe samenwerking met het 
Routebureau Veluwe. 

Arrangementen
In samenspraak met het Toeristisch 
Platform Apeldoorn zijn er in december 
2019 een aantal arrangementen 
ontwikkeld. Deze arrangementen zijn 
in juni 2020 geimplementeerd i.v.m. 
COVID 19. 

Ticketing
De module ticketing betreft voorlopig 
geen harde salesactiviteiten vanuit de 
drie partijen. Wel wordt deze module 
ingezet om partners te ondersteunen 
en hierbij een professionaliseringsslag 
te bewerkstelligen waaronder een 
reserveringsmodule voor het Apeldoorns 
Gidsen Collectiefen in de toekomst 
Fietsgilde Apeldoorn. Deze module 
is reeds opgeleverd maar wegens  
COVID 19 nog niet live gezet. 

Projecten
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Project 2:  
Stad & Natuur 

In 2019 stond Het Nationale Park De 
Hoge Veluwe in the picture als Veluwe 
icoon. Mede door de bouw van een 
nieuw publieksgebouw werd de beleving 
rondom het Park voor de bezoeker 
versterkt. Het nieuwe publieksgebouw 
biedt onderdak aan het Parkrestaurant, 
de Parkwinkel, een informatiebalie en 
ontvangstruimen. Vanuit Apeldoorn 
Marketing is ingezet op dit icoon, in 
nauwe samenwerking met Visit Veluwe.
Vanuit Apeldoorn zijn de volgende 
acitviteiten van juni t/m september 
uitgezet om Het Nationale Park De  
Hoge Veluwe top op mind krijgen 
bij inwoners en toeristen in en om 
Apeldoorn en hiermee extra traffic te 
genereren naar het Park.

1. Opleveren duurzame fietsroute
In samenwerking met het Routebureau, 
Apeldoorn Binnenstad en Gemeente 
Apeldoorn is een duurzame fietsroute 
opgeleverd vanaf het station naar Park 
Hoge Veluwe.
2. Awareness campagne
In samenwerking met Park Hoge Veluwe 
is een campagne opgezet in Apeldoorn 
om het Park top of mind te krijgen onder 
Apeldoorners en bezoekers

Resultaten
 Longread campagne op de 

Nieuwssites van het AD.nl en de 
Stentor.nl in periode 12 t/m 26 juli >  
975.000 voorvertoningen

 2 online artikelen in IndeBuurt 
Apeldoorn

 Extra Social Campagne ADR 
NieuwssitesAD.nl  en Stentor.nl _ in 
periode 12 t/m 26 juli >> 600.000 
vertoningen

 Social campagne uitinapeldoorn.nl 
in periode 26 juli t/m 9 augustus >> 
200.000 vertoningen

 Verspreiding van fietsroutefolder 
onder 150 toeristische adressen in en 
om Apeldoorn

 Abri campagne in Apeldoorn in 
samenwerking met Park Hoge Veluwe, 
periode 24 juni t/m 8 juli, aantal vlakken 
40, 160.000 contactmomenten 

 Opname van 3 pagina’s Park Hoge 
Veluwe in toeristische zomerbrochure 
‘Best of Apeldoorn’, oplage 15.000 
stuks verspreid over 150 toeristische 
adressen

 Artikel in Discover Benelux, magazine 
op alle Europese vluchten van KLM  / 
Transavia / British Airways / Brussels 
Airlines / Luxair / Air France, ( juli 2019), 
bereik 200.000

 6 pagina’s in Margriet (oktober 2019)
 Projectbegeleiding vanuit Apeldoorn 

Marketing.



16 17

Project 3: Evenementenondersteuning
Als coördinator van het evenementenbeleid werkt Apeldoorn Marketing aan een 
aansprekend evenementenaanbod in Apeldoorn. Apeldoorn Marketing brengt 
diverse collectieve middelen Apeldoorn uit om het evenementenprogramma breder 
in de stad en verder in de wereld te krijgen. Daarnaast geeft Apeldoorn Marketing 
advies aan het college van B&W  inzake financiele ondersteuning van evenementen 
en organiseren we kennisuitwisseling tussen evenementenorganisatoren. Ook zijn 
we gesprekspartner in de stad over belangrijke discussieonderwerpen als gebieds- 
en beleidsontwikkeling. Het afgelopen jaar stond Apeldoorn Marketing in contact 
met ruim 200 organisatoren.

Project 4: Baboe 
Baboe
De natuur meer zichtbaar maken in de 
stad; dat was de wens van Gemeente 
Apeldoorn en Centrum Management 
Apeldoorn (CMA). Op 17 april 2019 
werd de binnenstad daarom verrijkt 
met een nieuw, opblaasbaar kunstwerk. 
Een enorme gorilla - ‘Baboe’ genoemd 
- sierde vanaf die dag het torentje bij 
het Marktplein. Het kunstwerk was 
een geschenk van Apenheul aan de 
Apeldoornse Binnenstad. De gemeente 
Apeldoorn streeft er naar om de natuur 
beter zichtbaar te laten zijn in de stad. 
Dat sluit één op één aan bij de missie van 
Apenheul: het vergroten van de liefde 
voor de natuur. Deze samenwerking 
tussen Gemeente Apeldoorn, CMA, 
Apenheul en Apeldoorn Marketing 
zorgde voor een fysieke koppeling 
tussen natuur en stad. 

Apeldoorn Marketing was in dit project 
verantwoordelijk voor de marketing en 
PR van het kunstwerk. Baboe werd 
al snel geliefd in het straatbeeld. 
In de 7 maanden dat Baboe op het 
torentje stond is hij duizenden keren 
gefotografeerd Lokale media volgden 
het wel en wee van onze stadsaap op 
de voet, maar ook landelijk kreeg Baboe 
aandacht. Voor CMA ontwikkelde en 
coördineerde Apeldoorn Marketing 
acties met binnenstad ondernemers, 
waaronder een kleurplatenwedstrijd 
voor Apeldoornse kinderen en 
scholen, kraskaartjes die verspreid 
werden door lokale winkeliers. Na 
een afscheidsfeestje in oktober is 
Baboe weer neergelaten. Hoewel veel 
inwoners hem graag weer terug willen 
zien in de stad. 
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In 2020 is het 75 jaar geleden dat 
Apeldoorn bevrijd werd. Daarbij staan 3 
pijlers centraal: herinneren, beseffen en 
beleven. Vanuit Apeldoorn Marketing is 
ingezet op de laatste poot met focus 
op herinneringstoerisme. In 2019 zijn 2 
projecten bewerkstelligd met partners. 
De oplevering van deze projecten vindt 
plaats in 2020.
1. Canadian Walk, een intrigerende 

audiotour waarbij je lopend met 
je mobile device de volledige 
geschiedenis van de Apeldoornse 
bevrijding door de Canadese 
bevrijders beleeft. De route start bij 
het Bevrijdingsmonument ‘De man 
met 2 hoeden’ aan de Loolaan en 
eindigt bij het nieuwe kunstwerk 
‘Boom der Vrijheid’ in de Apeldoornse 
binnenstad. In september 2019 is 
de projectaanvraag goedgekeurd. 
Het project wordt gefinancierd door 
vfonds, Provincie Gelderland en 
Gemeente Apeldoorn. Het project 
is gestart in oktober 2019 en is 
1 juni 2020 (wegens COVID-19) 
opgeleverd. Projectleiding is in 
handen van Apeldoorn Marketing. 

2.  Herdenken & Vieren: Hierbij is 
ingezet op het optimaliseren 
van herinneringstoerisme door 
wandel- en fietsroutes langs 
oorlogsmonumenten, arrangementen 
en georganiseerde bustours. Er is een 
start gemaakt voor bovenstaande 
middelen in augustus 2019. Het 
project wordt mede gefinancierd 
door Centrum Management 
Apeldoorn en Toeristisch Platform 
Apeldoorn. Projectleiding is in 
handen van Apeldoorn Marketing. 
Oplevering vond in mei 2020 plaats. 
Wegens COVID 19 zijn enkele 
onderdelen uit het project (Bustour 
en arrangementen) uitgesteld naar 
een nader te bepalen tijdstip.

3. In 2021 staat Apeldoorn in het teken 
van de Koninklijke Veluwe mede door 
de heropening van Paleis Het Loo.  
Apeldoorn Marketing is onderdeel 
van het projectteam en heeft in 2019 
ter voorbereiding van dit kroonjaar 
diverse werkzaamheden verricht.

Speciale projecten

Bijlagen



20 21

factsheet 2019
uitinapeldoorn.nl
Aantal unieke website bezoekers
2,25 miljoen paginabezoekers

Demogafische herkomst bezoekers

1,2 minuten
gemiddelde tijd dat een bezoeker 
op de website is

42%
uit Gelderland

38,5%
uit de Randstad

18,5%
overig met groeiend aantal 
uit Overijssel en Brabant

777.000
unieke bezoekers per jaar

Gebruikte divices

66,5%
mobiel

11,5%
tablet

22%
computer

Verdeling mannelijk/vrouwlijke 
bezoekers

32%
is man

21,5%
terugkeerende 

bezokers

68%
vrouw

32%
man

20.087
aantal volgers

68%
is vrouw

78,5%
nieuwe 

bezoekers

Verdeling website 
bezoekers

Social media uit in apeldoorn

Top 10 meest bezochte pagina’s 
1  Uitagenda
2  Homepagina
3  Sinterklaas
4 Kerstmarkten & winterfairs
5 Top 12 weekendtips
6 Zien & Doen
7 Top 10 must sees
8 Koningsdag
9 Heide in bloei
10 Openlucht filmfestival

Herkomst bezoekers 
1  Organisch
2 Socialmedia
3 Direct

Leeftijdsopbouw 
bezoekers website in jaren

18-24 

8
,1%

22
,6

%

21
,6

%

20
,8

%

16
,5

%

10
,3

%

25-34 35-44 45-54 55-64 65>
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factsheet 2019
inapeldoorn.nl
Aantal unieke website bezoekers
2,25 miljoen paginabezoekers

Demogafische herkomst bezoekers

53 seconden
gemiddelde tijd dat een bezoeker 
op de website is

27%
uit Gelderland

20%
uit de Randstad

53%
overig met groeiend aantal 
uit Overijssel

28.197
unieke bezoekers per jaar

Gebruikte divices

54%
mobiel

10%
tablet

36%
computer

Verdeling mannelijk/vrouwlijke 
bezoekers

39%
is man

14%
terugkeerende 

bezokers

62%
vrouw

38%
man

2.996
aantal volgers

61%
is vrouw

86%
nieuwe 

bezoekers

Verdeling website 
bezoekers

Social media uit in apeldoorn

Top 10 meest bezochte pagina’s 
1  Uitagenda
2  Homepagina
3  Sinterklaas
4 Kerstmarkten & winterfairs
5 Top 12 weekendtips
6 Zien & Doen
7 Top 10 must sees
8 Koningsdag
9 Heide in bloei
10 Openlucht filmfestival

Herkomst bezoekers 
1  Organisch
2 Socialmedia
3 Direct
4 Doorverwijzing

Leeftijdsopbouw 
bezoekers website in jaren

18-24 

6
%

21
%

22
%

24
%

16
%

11
%

25-34 35-44 45-54 55-64 65>
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