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1. Voorwoord

Voor je ligt het uitvoeringsplan van Terschelling voor 2019-2021. Ook wel de praktische vertaalslag van de marketingstrategie die 
gebaseerd is op TS25. Hierbij is uitgegaan dat het college akkoord gaat met het schuiven van de jaren. 

Net als de marketingstrategie is ook het uitvoeringsplan gezamenlijk geschreven, door de verschillende kennis- en co-creatie sessies 
op het eiland. Zo werden betrokkenen uitgenodigd om gezamenlijk keuzes te maken over de doelgroepen, verhaallijnen & iconen, 
positionering, influencer marketing en beeldmerk. Enkele onderdelen van de uitvoering, als gevolg van dit uitvoeringsplan, worden 

ook samen opgepakt middels meerdere sessies en kennisdeling.  

Samen maken we de toekomst van Terschelling! 



POSITIONERING 
Terschelling is…  

- Divers per m2 
- Eigenzinnig  
- Authentiek 
- Vrij 
- Rust

DOELEN MARKETING TERSCHELLING 
- Nationaal meer naamsbekendheid genereren door een 

onderscheidende positie in te nemen voor het eiland, waardoor 
de voorkeurspositie voor Terschelling toeneemt. 

- Bezoekintentie nationaal laten stijgen. 
- Zorgen voor meer aanbevelingen over Terschelling 
NB: Extra aandacht voor kwalitatieve bezoekers en 
seizoensverlenging

STRATEGIE 
1. Marktpenetratie: nationale markt: consolideren van de 

binnenlandse markt met focus op bepaalde doelgroepen en 
seizoensverlenging. 

2. Marktontwikkeling: internationale markt: meeliften op bestaande 
initiatieven van de Waddenfederatie met Merk Fryslan en het 
Waddenproject voor inkomende toerisme op de Duitse en 
Vlaamse markt met focus op bepaalde doelgroepen. 

DOELGROEPEN 
Nationale markt 

Inzichtzoeker 
Avontuurzoeker 
Harmoniezoeker 

Stijlzoeker

HERHAALBEZOEK

MEER BESTEDINGEN

SEIZOENSVERBREDING

UITGANGSPUNTEN STRATEGIE 
1. Het verhaal van één Terschelling 

is noodzakelijk. 
2. Customer journey is leidend. 
3. Storytelling is aanpak in de 

marketingstrategie. 
4. Data en kennisontwikkeling staan 

centraal in de strategie. 
5. Samen met de stakeholders 

Terschelling in de markt zetten.

TACTIEK: VERHAALLIJNEN 
Het merk Terschelling wordt geladen aan de hand van 
verhaallijnen, waarbij individueel aanbod gebundeld wordt. 
De verhaallijnen, gebaseerd op de iconen en de merkpijlers 
van Terschelling, zijn: 
- Eilandgevoel 
- Actief 
- Natuur 
- Culinair/Food 
- Cultuur 
- Tijd voor jezelf

ROL MARKETING TERSCHELLING 
- Verbinden van ondernemers, organisaties, ideeën, initiatieven tot 

interessante productmarktpartner-combinaties. 
- Verleiden middels effectieve marketingcommunicatie. 
- Verkennen van (behoeften van) vraag en aanbod, ophalen en 

delen van kennis.

1. 1. Samenvatting  
2. marketingstrategie
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3. Gestelde doelen vanuit de marketingstrategie
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Ambitie 
1.Marktpenetratie: nationale markt: behouden van de binnenlandse 

markt met focus op bepaalde doelgroepen en seizoensverlenging. 
2.Marktontwikkeling: internationale markt: meeliften op bestaande 

initiatieven van de Waddenfederatie met Merk Fryslan en het 
Waddenproject voor inkomende toerisme op de Duitse en Vlaamse 
markt met focus op bepaalde doelgroepen. 

3. Gestelde doelen vanuit de marketingstrategie
Doelstellingen 
•Nationaal meer naamsbekendheid generen door een onderscheidende positie in te nemen voor het 

eiland waardoor de voorkeurspositie voor Terschelling toeneemt 
•Bezoekintentie nationaal laten stijgen 
•Zorgen voor meer aanbevelingen over Terschelling 

NB: Extra aandacht voor kwaliteit en seizoenverlenging
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Terschelling op de kaart zetten als aantrekkelijke bestemming voor de nationale bezoekers met als doel meer naamsbekendheid 
genereren voor toeristisch Terschelling en haar stakeholders. Nationaal positie behouden met focus op bepaalde doelgroepen en 

seizoensverlenging. 

Meer naamsbekendheid genereren 
Meer naamsbekendheid genereren voor Terschelling als binnenlandse bestemming binnen de meest potentiële doelgroepen en 

nationale markt waardoor de bezoekintentie nationaal stijgt.  

Dit moet leiden tot: meer kwalitatievere bezoekers die naar Terschelling komen die geprikkeld worden tot meer activiteiten per 
bezoek waardoor ze langer verblijven (meerdaags bezoek). De bezoekers van Terschelling geven hierdoor meer uit en dit leidt tot 
meer bestedingen per bezoek. De kwalitatieve bezoeker moet uiteindelijk voor meer aanbevelingen zorgen over Terschelling. 

Er wordt bewust gekozen voor kwalitatieve bezoekers, in plaats van kwantitatieve. Kwaliteit leidt tot hogere bestedingen. Het gaat om 
de doelgroepen die meer te besteden hebben en de doelgroepen die in het voor- en naseizoen de mogelijkheid hebben om naar 

Terschelling te komen. Dit wil niet zeggen dat wij andere doelgroepen niet welkom heten. Integendeel; iedereen is welkom op 
Terschelling. Echter wordt het marketingbudget op die doelgroepen ingezet waar de meeste potentie ligt vanuit de ambitie en 

doelstellingen. 

Tegelijkertijd moet ervoor gezorgd worden dat het aanbod aansluit op deze doelgroepen. Een toeristische marketingstrategie voor 
een bestemming heeft tijd nodig om neergezet te worden, maar ook om de resultaten in de vorm van economische waarde (meer 

kwalitatievere bezoekers en meer bestedingen) terug te zien. De toeristische marketingstrategie draagt bij aan de doelstellingen op 
het gebied van zichtbaarheid.

3. Gestelde doelen vanuit de marketingstrategie
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De toeristische marketingstrategie draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van zichtbaarheid. Vanuit het gestelde doel; meer 
awareness genereren voor toeristisch Terschelling en haar stakeholders, focussen wij ons op de eerste fase van de customer journey. 
Fase 1 bestaat uit inspiratie en oriëntatie, waarbij uiteraard samen wordt gewerkt met de stakeholders die zich op fase 2 en 3 van de 
customer journey richten. Deze leiden uiteindelijk tot fase 4: de ambassadeurs en meer aanbevelingen.  

3. Gestelde doelen vanuit de marketingstrategie
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4. Doelgroepen
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In 2019 worden er nieuwe leefstijlen gehanteerd voor Terschelling: een eigentijdse segmentatie met dezelfde 
uitgangspunten als de oude segmentatie, maar met actuele gegevens zoals het veranderde social media gedrag. Alle 
leefstijlen zijn te vinden op leefstijlvinder.nl. De leefstijlen die wij gekozen hebben sluiten aan bij het gastenonderzoek. Er is 
zowel gekeken naar welke nieuwe leefstijlen zich het meest aangesproken voelen door de verhaallijnen en unieke iconen 
als naar het bezoekpatroon (herhalingsbezoeken) en het bestedingspatroon. De keuze voor de volgende doelgroepen is 
hierop gebaseerd. 

4. Doelgroepen 

http://leefstijlvinder.nl


Harmoniezoeker

Inzichtzoeker

Avontuurzoeker

Stijlzoeker

Samenzijn, plezier maken, genieten 
van de kleine dingen, knusse sfeer 
en ontspannen. Kinderactiviteiten: 
pretpark, zwembad en dierentuin. 

Winkelen. 

Huisje op een park met veel 
voorzieningen.

Eilandgevoel, natuur, actief.

Televisie, radio, social media, 
aanbiedingensites, boekingsites en 

website met informatie over 
vakantie en reizen.

@Terschelling

In de natuur en culturele 
activiteiten. Rust, stilte en privacy. 

Nuttige dingen doen: leren en 
ervaren. Genieten van vrijheid.

Praktische voorzieningen, goed 
geregeld, zoals bekende hotelketen 

of B&B.

Eilandgevoel, culinair/food, tijd 
voor jezelf, natuur en cultuur.

Social media, Google, reiswebsites, 
krantartikelen, boekingswebsites  

en reisgidsen

@Terschelling

Cultureel, sportief, avontuurlijk, in 
de natuur, themavakantie. Anders 

dan anders. Lokale ervaringen. 
Reizen Nederland door voor dag, 

weekend of midweek weg. 

Kleinschalige accommodatie: van 
camping of hostel tot B&B of 

Airbnb.

Eilandgevoel, culinair/food, tijd 
voor jezelf, natuur, actief en cultuur.

Social media, Google,  
reiswebsites, krantartikelen, 

boekingswebsites en reisgidsen

@Terschelling

Actief. Staan overal voor open. 
Sporten en sportwedstrijden 
bezoeken. Feesten, verwend 

worden en genieten van exclusieve 
activiteiten. Trekken er vaak op uit: 

Nederland en buitenland. 

Luxe hotel of Airbnb. Betalen  
meer voor kwaliteit. 

Eilandgevoel, culinair/food, tijd 
voor jezelf, natuur, actief en cultuur

Social media, Google,  
reiswebsites, boekingswebsites,  

en review websites

@Terschelling

Nederland

Doelgroepen
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5. Verhaallijnen en Terschellingse unieke iconen
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5a. Terschelling aan de hand van verhaallijnen 
Het uitvoeringsplan is gebaseerd op het creëren, vertellen en delen van het verhaal van één Terschelling. Het merk 
Terschelling wordt geladen aan de hand van verhaallijnen. Deze verhaallijnen zijn gebaseerd op de unieke iconen van 
Terschelling, waarvoor de nationale en internationale bezoeker naar Terschelling komt, en verbindt plekken via een thema 
of interesse aan elkaar. Het resultaat hiervan is een aanpak waarbij diverse stakeholders worden ingezet voor het vertellen 
van verhalen over Terschelling aan de juiste doelgroepen, zodat zij de kernkwaliteiten van Terschelling leren kennen, 
waarderen en doorvertellen aan anderen. In het hart van de strategie wordt uitgegaan van een reeks principes om 
ambassadeurs en consumenten te motiveren, loyaliteit te krijgen en om mond-tot-mond marketing te initiëren.  

Belangrijk hierbij is het volgende: 
- Terschelling wil als één merk digitaal actief en zichtbaar zijn; 
- Terschelling wil bijzonder zijn door USP’s (uniek verkoopargument) via verhaallijnen te benadrukken; 
- Terschelling wil ambassadeurs inzetten voor het vertellen van verhalen; 
- Terschelling wil de identiteit versterken vanuit één Terschelling verhaal; 
- Terschelling wil content tijdig cureren (content curatie is de kunst van het verzamelen van relevante content en het tonen 

op een goed beschikbare plek, waardoor lezers het snel en gemakkelijk kunnen lezen); 
- Terschelling wil het web gebruiken als een hub voor netwerken via digitale en social media kanalen; 
- Terschelling wil data gebruiken als basis van alle marketingactiviteiten.
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5a. Verhaallijnen van Terschelling
Het merk Terschelling wordt geladen aan de hand van verhaallijnen. De verhaallijnen zijn gebaseerd op de unieke iconen 
van Terschelling, waarvoor de consument naar Terschelling komt, en verbinden plekken (unieke iconen) met elkaar via een 
thema die afgestemd is op de interesses van de nationale en internationale bezoeker. Op deze manier wordt individueel 
aanbod gebundeld in een gezamenlijke verhaallijn. Deze draagt bij aan het laden van één Terschelling verhaal. Bekende 
bezienswaardigheden worden in beeld gebracht, maar we laten ook zien dat Terschelling meer te bieden heeft. Het 
unieke aanbod, gecombineerd met de verhaallijnen, zorgt voor unieke belevenissen. Hiermee onderscheidt Terschelling 
zich van de concurrentie en zorgt het ervoor dat Terschelling als één verhaal in de nationale markt wordt gezet. Dit 
versterkt de verhalen van de VVV en ondernemers en zorgt voor verbinding van de verschillende verhalen tot één 
Terschelling merk. 

Terschelling & Verhaallijnen 
Voor het merk Terschelling zijn zes verhaallijnen gedefinieerd vanuit het sterke huidige aanbod, het huidige 
bezoekersgedrag nationaal en het toekomstige aanbod. De vijf verhaallijnen zijn gedefinieerd tijdens een co-creatie sessie 
met diverse ondernemers en betrokkenen. De vijf verhaallijnen kunnen in de volgende thema’s worden gedefinieerd: 
- Eilandgevoel  
- Actief 
- Natuur 
- Culinair / Food 
- Cultuur 
- Tijd voor jezelf
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De Terschelling iconen zijn vastgesteld op basis van de onderstaande checklist:  
- Icoon moet een tastbare beleving bieden dat past bij de gedefinieerde verhaallijnen; 
- Icoon moet passen bij de positionering van Terschelling  
- Icoon moet passen bij de gedefinieerde markten en doelgroepen 
- Icoon moet te combineren zijn met een meerdaags verblijf; 
- Icoon moet bijdragen aan een van de drie gestelde doelstellingen: meer awareness, meer kwalitatieve bezoekers, meer 
aanbevelingen.  

5b. Terschellingse unieke iconen
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Een lang uitgerekt stukje land als een soort scheidingslijn tussen de Waddenzee en Noordzee. Een stukje land van dertig kilometer 
lang en vier kilometer op z’n breedst. Waar je ook bent, je proeft, ruikt, ziet of hoort de zee. Een eiland. Of eigenlijk hét eiland, want 
Terschelling is in 2018 door Zoover uitgeroepen tot het mooiste eiland van Nederland. Bezoekers komen dan ook niet voor niets naar 

Terschelling om het eilandgevoel te ervaren en voelen zich maar al te graag ook een eilander. Al is het maar voor even.  

Het vertrek met de boot en varend over de Waddenzee heet de Brandaris je al van verre welkom. Je komt aan in de haven dat grenst 
aan een van de gezellige dorpen van Terschelling. Waar je ook bent op het eiland, je voelt de persoonlijke connectie, de rust en de 
ruimte. Het eiland heeft alles om dat eilandgevoel te laten voelen: het brede strand, de duinen, hoe donker het er is, de bossen, de 
leuke restaurants en winkels, de schattige dorpen, de cultuur, het wad, de heide, de streekproducten en de unieke activiteiten die je 

niet zomaar aan wal doet. Alles op een 674 vierkante kilometer. 

Doelgroepen 
De verhaallijn Eilandgevoel sluit aan bij de vijf andere verhaallijnen. Het eilandgevoel is een van de belangrijkste redenen om een 

bezoek aan Terschelling te brengen, daarom past deze verhaallijn bij alle vier de doelgroepen van Terschelling: Inzichtzoeker, 
Avontuurzoeker, Harmoniezoeker en Stijlzoeker. Deze verhaallijn is namelijk verweven in alles wat er op het eiland gebeurt, het is het 

DNA van Terschelling.



Terschelling

Eilandgevoel
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Op Terschelling is de avontuurlijke en actieve bezoeker aan het juiste adres. Zowel jong als oud onderneemt hier unieke activiteiten. 
Wat dacht je van outdoor activiteiten als paardrijden en watersporten. De golven op Terschelling zijn vaak hoog en het strand kan wel 

tot een kilometer breed zijn. Dat je hier goed kan (kite)surfen, windsurfen, kajakken, vliegeren en landzeilen is dus bijna 
vanzelfsprekend. Maar ook activiteiten die ze aan wal waarschijnlijk minder snel doen, zoals milieu jutten, wadlopen, fatbiken en 

strandrijden in een Land Rover.  

De Berenloop, waarbij het eiland overspoeld wordt door lopers en supporters voor een hardloopwedstrijd door de prachtige natuur 
en unieke sfeer. De Brandarisrace, waarbij zo’n zeventig zeilschepen tegen elkaar racen van Harlingen naar Terschelling. Of de 

verschillende paardenraces, zoals ide Cyprian Race en de Traditionele Paardenrace in Midsland. Kortom, de verhaallijn actief staat 
niet alleen voor outdoor activiteiten. Het staat ook voor de actieve evenementen die Terschelling rijk is. 

Doelgroepen 
Voor de doelgroepen Avontuurzoeker en Stijlzoeker zijn de avontuurlijke outdoor activiteiten en evenementen een goede match 
binnen de verhaallijn Actief. De Stijlzoeker is graag actief bezig, zoals sporten en sportwedstrijden. De Avontuurzoeker gaat voor 

sportief, avontuurlijk en in de natuur. Maar ook de Harmoniezoeker wordt binnen deze verhaallijn aangesproken, want zij gaat met 
haar gezin op vakanatie. In dit geval gaat het om activiteiten met kinderen. 
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Actief Actief
Strandbus Strandrijden in een Land Rover
Outdoor(water)sporten: blokarten, golfsurfen, suppen, 
kitesurfen, windsurfen, kajakken, vliegeren, zeiltochten

Brandarisrace

Kinderstranddag Waddenvereniging Paardenraces: Cyprian Race en Traditionele Paardenrace

Sleepnet (kor) excursie Waddenverniging
Dark Sky Waddengoud-Arrangement Oosterend: strûnen & 
iten

Fjoertoer Gps tocht te fiets of lopend
Ezelwandelingen met Puur Terschelling Huifkartochten
Berenloop Paardrijden met veel ruiterroutes
Trailrun Winterse Kudde Beleving
Vliegerfestival Kunst & Vliegwerk Zeevissen
Zwerfwandeltocht Terschelling Seinpaalduin
Europees Kampioenschappen Strandzeilen Sterrentocht Natuurlijk Oosterend
Milieu jutten Rondvaarten
Wadlopen 70 kilometer aan fietspaden
Brandaris Wandeltochten 200 kilometer aan onverharde wandelpaden
Fatbiken

Noot: deze lijst met Terschellingse unieke iconen is een eerste aanzet en wordt nog met de betrokkenen besproken. Het is een continu proces op 
basis van de markt, doelgroepen en kansen. 



Terschelling

Actief
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Terschelling is eigenlijk Nederland in het klein door de grote natuurdiversiteit. Dat is ook niet gek als je bedenkt dat het eiland voor 
tachtig procent uit natuur bestaat. Tel daar zeventig kilometer aan fietspaden, 250 kilometer aan wandelpaden en dertig kilometer 

aan strand bij op. Terschelling is het eiland van natuur. 

Van (de breedste) stranden, wad, heide, bossen en polders tot vogels spotten en natuurgebieden als Noordsvaarder en Boschplaat 
met Dark Sky. Het eiland staat nationaal ook bekend om de afwisselende landschappen, waarbij de bezoeker de rust en ruimte komt 

ervaren. In alle rust fiets of wandel je over het eiland, waarbij je soms kilometers lang niemand tegenkomt. Jij en de natuur.  

Doelgroepen 
Aangezien natuur een groot onderdeel van Terschelling is en je er niet omheen kan, komen veel bezoekers ook voor de natuur naar 

het eiland. Zo ook alle vier de doelgroepen: Inzichtzoeker, Stijlzoeker, Avontuurzoeker en Harmoniezoeker. De verhaallijn Natuur 
voldoet daarmee aan de interesses van deze doelgroepen. De een komt naar Terschelling om de rust en ruimte te ervaren en de 

ander om de unieke landschappen te bewonderen.
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Natuur Natuur
Zeehondentochten Koegelwieck
Ezelwandelingen met Puur Terschelling Kroonpolders
Noordsvaarder Wadexcursies
Boschplaat met Dark Sky De Kooibosjes
Dark Sky Waddengoud-Arrangement Oosterend: 
strûnen & iten

Stuivende duinen Plak van 17

Gps tocht te fiets of lopend Eldorado
Winterse Kudde Beleving Doodemanskisten
70 kilometer aan fietspaden Griltjeplak
Rondvaarten Noordzeestrand
Bossen, strand, duinvalleien en kwelders, polder en 
heide

Paal 3

Noordzee en Waddenzee Van Hunenplak
200 kilometer aan onverharde wandelpaden Sterrentocht Natuurlijk Oosterend
30 kilometer aan strand Brandaris Wandeltochten
Huifkartochten Zwerfwandeltocht Terschelling
Seinpaalduin Berkenvallei
Op pad met boswachter Zandplaat Griend

Noot: deze lijst met Terschellingse unieke iconen is een eerste aanzet en wordt nog met de betrokkenen besproken. Het is een continu proces op 
basis van de markt, doelgroepen en kansen. 



Terschelling

Natuur
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Streekproducten, zoals cranberry’s, kaas, pondkoek en verse zeebaars. Biologische producten rechtstreeks van de Terschellingse boer. 
Gezellige strandpaviljoens en terrassen in de dorpen. Culinaire activiteiten, zoals wildpluk, een snertwandeling en een wadproeverij. 

Lokaler kan je het bijna niet hebben: eten zoeken op het wad om daar vervolgens een vier-gangen diner van te bereiden. 

Dit is slechts een greep uit het culinaire aspect van Terschelling. Op dit gebied is er namelijk veel te proeven op het eiland. Het is dan 
ook bijna onmogelijk om je dag niet te beginnen, onderbreken of af te sluiten met een culinaire beleving op Terschelling. Van 

authentieke eetcafés en boederijen tot steeds hippere restaurants met internationale keukens. 

Doelgroepen 
De Stijlzoeker en Avontuurzoeker zijn beide gek op culinaire ervaringen en zullen dan ook op Terschelling hun buik vol eten en 

drinken. De Inzichtzoeker is dan wel gesteld op zijn rust en privacy, maar geniet wel van een gezellige lunch, borrel of diner tijdens 
zijn vakantie. Hij onderbreekt zijn fiets- of wandeltocht dan ook graag hiervoor. Deze verhaallijn sluit minder goed aan bij de 

Harmoniezoeker, omdat zij met haar kinderen niet snel uiteten gaat. Zij kookt liever in haar eigen huisje voor het gezin.
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Culinair/Food Culinair/Food
Streekproducten: cranberry’s, (schapen)kaas, pondkoek, 
verse zeebaars, wilde kruiden, eenden, bramen, zilte 
groenten, zeewier, aardbeien uit zelfpluktuin, alikruiken, 
Brandariskoekjes, Waddenbrood, suikerbrood, gerookte 
makreel, honing, oesters, kokkels, lamsvlees, mosselen, 
oerolbroodje, rookwost, rundvlees, speciale bieren, 
Schylger Jutters-Bitter, Syltsje, kersen

Dark Sky Waddengoud-Arrangement Oosterend: strûnen & 
iten

Wildpluk Zeevissen
Snertwandeling Bessenschuur
Wadproeverij Bierproeverijen, vaartocht met lunch met de Holland
Restaurants en eetcafés verspreid over het eiland Strandpaviljoens
Cranberry Cultuur Skylge

Noot: deze lijst met Terschellingse unieke iconen is een eerste aanzet en wordt nog met de betrokkenen besproken. Het is een continu proces op 
basis van de markt, doelgroepen en kansen. 



Terschelling

Culinair/Food



�27Cultuur

Terschelling wordt meer met evenementen geassocieerd dan de andere Waddeneilanden en dat is te danken aan evenementen als 
Oerol en Fjoertoer. Dit zijn niet zomaar evenementen die op Terschelling georganiseerd worden. Het zijn evenementen met het 

Terschellinger DNA, door de manier waarop het eiland wordt betrokken. Tijdens Oerol bijvoorbeeld is het eiland één groot podium 
en wordt de omgeving betrokken in de creativiteit van podia en activiteiten. Fjoertoer is een ander mooi evenement waarbij door de 
polder, bossen, duinen en over het strand gelopen wordt. Zodra het donker is, wijzen de bakens van vuur en licht, gemaakt door de 

eilanders zelf, de juiste weg naar de enige echte ‘Fjoertoer’: de Brandaris.  

Maar niet alleen evenementen behoren tot de verhaallijn Cultuur. Ook de geschiedenis en musea van het eiland behoren hier toe. 
Voor een mooi historisch overzicht van het eiland en zeevaarder Willem Barentsz ga je naar ’t Behouden Huys. Voor vondsten van 
duikers ga je naar het Wrakkenmuseum De Boerderij. En voor de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de bunkers op 

Terschelling ga je naar het Bunkermuseum. 

Doelgroepen 
Evenementen als Oerol sluiten aan bij de interesse van de Stijlzoeker en Avontuurzoeker. Daarnaast is ook de Avontuurzoeker 

geïnteresseerd in cultuur als musea. De Inzichtzoeker bezoekt eerder een evenement als Fjoertoer, waarbij hij op een unieke manier 
door de natuur wandelt. Ook deze doelgroep is geïnteresseerd in historie en musea om zo te leren over Terschelling. 



�28

Cultuur Cultuur
Oerol Drenkelingenhuisje
Fjoertoer Brandaris
’t Behouden Huys Beelden uit Zee
Wrakkenmuseum De Boerderij Bessenschuur
Bunkermuseum tentoonstelling Commandeurshuizen
Kunst in de Kerk in de herfst Haven van Terschelling
Ateliers, edelsmitten of galerien Seinpaalduin
Muziekale optredens: De Vijfpoort: Andre Manuel, 
Dancing Dollekamp & Fratsen, Cafe de Groene Weide 
Hessel, Eetcafe Onder de Pannen

Zeeliedenmonument 

Kunst in de Kerk in Midsland Vliegerfestival Kunst & Vliegwerk
De Horizontoer Buitenbios
Filmdagen in november Zwerfwandeltocht Terschelling

Formerumer molen
Dorpen: West-Terschelling, West aan Zee, Formerum, Lies, 
Midsland, Hoorn en Oosterend

Sint Janskerk Kinderboerderij en Landbouwmuseum Het Hooivak
Stryper Kerkhof Cranberry Cultuur Skylge

Noot: deze lijst met Terschellingse unieke iconen is een eerste aanzet en wordt nog met de betrokkenen besproken. Het is een continu proces op 
basis van de markt, doelgroepen en kansen. 



Terschelling

Cultuur
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“Ik zie Terschelling als een rustpunt, waar ik altijd naartoe kan om op te laden, om even terug te gaan naar de basis”, schrijft blogger 
en veelvoudige bezoeker aan Terschelling Cynthia. Wandelend langs de zee kom je urenlang niemand tegen, kilometers aan rust vind 

je op Terschelling. De plek om tijd voor jezelf te nemen en te onthaasten in de natuur.  

Ook tijd voor jezelf is divers op Terschelling: mediteren, het Yoga Festival bezoeken, wandelen door de duinen, met de hond op pad, 
de nacht afsluiten in het Dark Sky Park, een boek lezen bij een rustige strandpaviljoen of je terugtrekken bij een fijne accommodatie. 

Maar ook duurzaam bezig zijn behoort tot deze verhaallijn, zoals milieu jutten. Voor dit alles biedt Terschelling het perfecte decor.  

Doelgroepen 
De drukke levens van de Stijlzoeker en Avontuurzoeker worden op pauze gezet als zij naar Terschelling komen. Zij houden van het 
hectische leven in de randstad, maar komen ook graag naar plekken om op te laden en tot rust te komen. De verhaallijn Tijd voor 

jezelf sluit daar perfect bij aan. De Inzichtzoeker begeeft zich graag op rustige plekken, waarbij rust, stilte en privacy de kernwoorden 
zijn. Ook dit komt terug in de verhaallijn Tijd voor jezelf. 
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Tijd voor jezelf Tijd voor jezelf
Yoga Festival De Kooibosjes
Boschplaat met Dark Sky Stuivende duinen Plak van 17
Milieu jutten Eldorado
Wellness: Wellness Hotel Schylge, Wellness Residentie 
Boschrijck, Wellnesscentre Total Trip Style, Vakantiepark 
Tjermelan

Doodemanskisten

200 kilometer aan onverharde wandelpaden Griltjeplak
Ieders Plak 30 kilometer aan strand
Yoga op het strand Van Hunenplak
Uitzichtpunten Berkenvallei
Noordsvaarder Zandplaat Griend
70 kilometer aan fietspaden Koegelwieck
Bossen, strand, duinvalleien en kwelders, polder en 
heide

Kroonpolders

Retraites

Noot: deze lijst met Terschellingse unieke iconen is een eerste aanzet en wordt nog met de betrokkenen besproken. Het is een continu proces op 
basis van de markt, doelgroepen en kansen. 



Terschelling

Tijd voor jezelf
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6. Communicatieaanpak
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Vanuit één Terschelling merk worden de basiscommunicatiemiddelen; website, social media, nieuwsbrief, PR en influencer 
marketing ingericht om 365 dagen (online) zichtbaar te zijn en de doelgroepen te informeren en inspireren. Dit kan efficiënt en 
effectief worden ingezet bij een 365 dagen aanpak in verband met de algoritmes van de verschillende kanalen. Deze 
communicatiemiddelen worden crossmediaal ingezet om het beste resultaat te behalen. Consumenten boeken het hele jaar door. 
Als toeristische bestemming wil je daar zijn waar de consument (online) is. 

365 dagen basiscommunicatiemiddelen  
Het activeren van verhalen in de vorm van content (content omvat alle teksten, afbeeldingen, video's en eventuele overige inhoud 
van een internetsite, social media platform, blog of nieuwsbrief) staat dan ook centraal in het uitvoeringsplan. In 2019 worden de 
basiscommunicatiemiddelen ingericht. Dit betekent dat alle communicatie op elkaar moet aansluiten. 365 dagen per jaar worden 
deze online en social media kanalen ingezet om de verhalen van Terschelling te vertellen. Tevens worden deze verhalen 
gedurende het hele jaar verspreid via Facebook, Instagram en Google advertenties. 

Campagne 
Bovenop de 365 dagen basiscommunicatiemiddelen aanpak wordt er een campagne opgezet voor Terschelling op de 
Nederlandse markt. Door (online) awareness te genereren en campagnes te voeren rondom de verschillende verhaallijnen, wil de 
TOF Nederland (beter) kennis laten maken met Terschelling. Dit moet uiteindelijk leiden tot seizoenspreiding van bezoekers in 
voor- en najaar, zowel online als in daadwerkelijke bezoeken naar Terschelling. 

6a. Communicatieaanpak
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Monitoring & evaluatie  
Meten is weten, dus wordt er via maandelijkse rapportages de inzet van de basiscommunicatiemiddelen gemeten. De campagne 
wordt meegenomen in het tweejaarlijks gastenonderzoek zodat het gemeten kan worden op effectiviteit en zichtbaarheid. Tevens 
wordt hier een aparte rapportage van gemaakt.

6a. Communicatieaanpak
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6b. Communicatie door verhalenvertellers te activeren
Elke bestemming heeft diverse verhalenvertellers. 
Door de juiste verhalenvertellers te activeren met de 
juiste verhalen, wordt de bestemming veel gerichter 
vermarkt. Elke verhalenverteller heeft diverse 
kanalen, waarmee de doelgroep wordt bereikt: 
1. Bestemming: eigen mediakanalen als website, 
social media kanalen en nieuwsbrief; 
2. Stakeholders: VVV’s, bedrijven, eigen 
mediakanalen van de stakeholders; 
3. Inwoners: social media kanalen, waar inwoners hun 
belevenissen delen over Terschelling; 
4. Bezoekers: social media kanalen, waar bezoekers 
hun belevenissen delen; 
5. Pers/PR: influencers of pers die verhalen vertellen 
over hun belevenissen; 
6. Medewerkers: social media kanalen van iedereen 
die betrokken is bij het toeristisch product van 
Terschelling.
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7. Positionering & merk Terschelling 
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7a. Positionering Terschelling
Terschelling kenmerkt zich door het volgende: 

Divers per m2: Terschelling is eigenlijk Nederland in het klein. Door de grote natuurdiversiteit; van stranden en heide tot bossen en 
polders. Maar ook door de diversiteit in accommodaties en horecagelegenheden. 

Eigenzinnig eiland: op Terschelling is niet altijd alles voor handen, maar dat is ook fijn. Hierdoor ben je namelijk verder weg van de andere 
‘realiteit’, want je bent op Terschelling meer geïsoleerd. De Terschellinger is eigenzinnig, het eiland is eigenzinnig en daar zijn zij trots op. 
Het eigenzinnige eiland vat eigenlijk het karakter van het eiland samen: eilandgevoel, zee en strand, natuur, weidsheid, rust, landschap en 
cultuurhistorie. Ook het karakter van de eilanders – gastvrij, ondernemend, authentiek, initiatiefrijk, saamhorigheid en gemoedelijkheid – 
behoren tot de merkpijler eigenzinnig eiland. 

Authentiek: de bootreis met de unieke aankomst, het stukje buitenland in Nederland, de evenementen met het Terschellinger DNA, het 
gevarieerde landschap, de dorpjes en het community-gevoel waar mensen voor terugkomen. Op het eiland is een authentieke en unieke 
combinatie tussen locatie en beleving. Uit onderzoeken is ook gebleken dat Terschelling gezien wordt als een authentiek eiland. 

Vrij: het gevoel van vrijheid, de ruimte, de rust, de diversiteit en het ultieme vakantiegevoel dat al begint op de boot zorgen ervoor dat jij 
je vrij voelt op Terschelling.  

Rust: zelfs in de weekenden met veel bezoekers vind je rust op Terschelling. Op het eiland onthaast je. Je stapt op de fiets, geniet van de 
natuur, zit op het terras en wandelt door de dorpjes. Rust is een van de meest voorkomende associaties die Nederlanders hebben met 
Terschelling.  
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7b. Een nieuw beeldmerk
Op 23 mei jl. is er tijdens een creatieve sessie input verzameld om een beeldmerk voor Terschelling te creëren. Niet 
zomaar een beeldmerk, maar een gedragen beeldmerk dat door iedereen gebruikt kan worden middels een 
huisstijlhandboek en toolkit.  Aan de hand van de marketingstrategie en enkele voorbeelden gingen de deelnemers 
aan de slag en werd het creatieve brein aan het werk gezet. Per team werden er drie moodboards gecreëerd. Hierbij 
werd rekening gehouden met de gekozen doelgroepen: Inzichtzoeker, Harmoniezoeker, Stijlzoeker en Avontuurzoeker. 
Maar ook met de positionering van Terschelling: Divers per m2, Eigenzinnig eiland, Authentiek, Vrij en Rust. Eén 
moodboard ging over het beeld, een ander over de vorm en bij het derde moodboard werden er pogingen gedaan 
tot het maken van een beeldmerk of visuele denkrichting. De moodboards en de visuele denkrichtingen zijn als input 
gebruikt om tot drie concrete beeldmerken te komen. De beeldmerken worden aan de werkgroep en het bestuur van 
het TOF gepresenteerd. 
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7c. Huisstijlhandboek en toolkit
Na het vaststellen van het beeldmerk wordt er een huisstijlhandboek en een toolkit opgeleverd. Hier staan de ‘regels’ 
in voor het gebruik van het beeldmerk. Het huisstijlhandboek komt met een toolkit, zodat ondernemers gebruik 
kunnen maken van het logo en andere middelen, zoals banners. Ondernemers krijgen dit tot hun beschikking voor hun 
eigen communicatiekanalen. Het huisstijlhandboek wordt meegestuurd naar bureaus en opdrachtgevers, zodat zij 
weten hoe om te gaan met het beeldmerk van Terschelling.
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7d. Vervolgstappen beeldmerk 
Voor het beeldmerk, huisstijlhandboek en de toolkit worden de volgende stappen gezet: 
- Sessie beeldmerk met creatieve ondernemers  
- Voorstellen beeldmerk TOF 
- Registeren beeldmerk in verband met copyright 
- Huisstijlhandboek inclusief toolkit voor ondernemers 
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8. Communicatiemiddel: website
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Terschelling gaat een interactieve ‘slimme’ website ontwikkelen 
met een Content Management Systeem (CMS). Hierdoor krijgt 
de bezoeker unieke content (visueel en tekstueel) op basis van 
unieke ervaringen vanuit de verhaallijnen en de Terschellingse 
iconen. De website van Terschelling wordt een aanvulling op de 
bestaande websites van de VVV, Beleef Terschelling, Op 
Terschelling en alle andere boekingwebsites. Deze website 
speelt in op de eerste fase van de customer journey: inspiratie 
en oriëntatie door unieke content over de verhaallijnen en 
Terschellingse iconen te delen. De motivatie achter een website 
met unieke kwaliteitscontent, vanuit de verhaallijnen en 
Terschellingse iconen, is simpel: unieke content wordt ingezet 
om traffic te genereren naar de website van Terschelling. 
Content is de sleutel om een hoge ranking in Google te krijgen 
en dus bezoekers naar de Terschelling website. Uiteindelijk 
wordt er gewerkt aan het opbouwen van een relatie met de 
bezoeker, waarin Terschelling steeds beter kan inspelen op de 
wensen van de (potentiële) bezoeker. De website komt in het 
Nederlands. 

8a. Een website voor Terschelling



�44

WAAROM EEN 
WEBSITE?

Als bestemming ben je een uitgever van toeristische informatie. De website is hét communicatiekanaal voor mensen die 
geinformeerd en geïnspireerd willen worden over Terschelling als toeristische bestemming. 

WAT IS HET DOEL 
VAN DEZE WEBSITE?

Het doel van de website is consumenten informeren en inspireren over wat Terschelling op toeristisch gebied te bieden 
heeft. 

HOE GAAN WE DIT 
DOEL BEREIKEN?

Wij gaan dit bereiken door unieke ervaringen op basis van verhaallijnen in de vorm van content (visueel en tekstueel) te 
creëeren die gaan over toeristisch Terschelling.

VOOR WELKE 
DOELGROEP IS DE 

WEBSITE?

De website is voor de doelgroepen Inzichtzoeker, Avontuurzoeker, Stijlzoeker en Harmoniezoeker. Deze doelgroepen 
hebben namelijk een mediagedrag, waarbij zij een website gebruiken om zich in te lezen voordat zij op vakantie gaan.

WAT IS DE FOCUS 
VAN DE 

VERHAALLIJNEN OP 
DE WEBSITE?

De focus van de website ligt op alle zes de verhaallijnen: eilandgevoel, actief, natuur, culinair/food, cultuur en tijd voor 
jezelf met de daarbij horende iconen. Door voor alle verhaallijnen content te creëeren kan je alle doelgroepen van 

Terschelling aanspreken. Zij maken namelijk allemaal gebruik van een website voor inspiratie en informatie over een 
vakantiebestemming.

WAT IS ER NODIG 
VOOR DE WEBSITE?

Allereerst moet er een website gebouwd worden. Hierbij moet een Content Management Systeem (CMS) gebouwd 
worden en moet er gekeken worden naar de gebruiksvriendelijkheid van de website aan de hand van user experience. 

Vervolgens moet de website gevuld worden met content: tekst, foto’s en video’s.

WELKE ROLLEN ZIJN 
ER VOOR DE 

WEBSITE?

- Bureau websitebouwer: het bouwen van de website met het juiste CMS en user experience. 
- Tekstschrijver(s): het schrijven van teksten over de verhaallijnen. 

- Fotograaf en videomaker: creëeren van beelden voor de website. 
- Content manager: bepaalt aan de hand van een content plan en rapportage welke content er op de website komt.

8b. Communicatiemiddel: website 
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1. De website wordt gebouwd vanuit het vertellen van verhalen om de bezoeker te inspireren en te oriënteren. De meeste 
websites van bestemmingen zijn een database aan POI’s (Point of Interest) gegevens en inspirerende artikelen. Voor 
deze website ligt de focus op het vertellen van verhalen vanuit de verhaallijnen en Terschellingse iconen. Tevens wordt er 
aan correcte linkbuilding gedaan tussen de ondernemers, VVV en andere relevante websites, wanneer de consument 
verder in de funnel/customer journey gaat. Een vergelijkbare website is https://www.visitcalifornia.com/. 

2. De focus van deze website moet liggen op kwaliteitscontent (beeld en SEO-proof tekst). Wat is dat eigenlijk SEO-proof? 
Zoekmachines worden steeds intelligenter en begrijpen de context, lading en relevantie van content steeds beter. Het 
algoritme van een zoekmachine is niets meer dan een mix van diverse factoren om te bepalen welke webpagina het 
beste antwoord geeft op de gestelde vraag. Bij SEO copywriting houd je rekening met deze twee factoren: de 
vraagstelling én het algoritme. 

3. De focus van deze website ligt op themapagina’s middels de verhaallijnen en Terschellingse iconen: eilandgevoel, actief, 
natuur, culinair/food, cultuur en tijd voor jezelf. De focus van deze website ligt op het delen van unieke verhalen: nieuws, 
verhalen over de verhaallijnen en iconen, activiteiten, top lijstjes, interviews met ambassadeurs of authentieke verhalen 
van influencers. Het wordt een verlengstuk qua content richting de website van de VVV of andere boekingwebsites. Er 
wordt geen database met Points of Interest geïntegreerd in de website. Tevens wordt de content voor een deel 
afgestemd op de verschillende interesses. Dus geen POI’s en arrangementen, maar inspirerende en informatieve 
artikelen. Onderstaande dient daarom mee te worden genomen in het design van de website:  
‣  Primaire content: inspirerende artikelen, beelden, routes (geen verzameling POI’ s) over de verhaallijnen en iconen. 
‣  Secundaire content: vervoer (OV, rederij, etc), verblijf (geen verzameling POI’s, maar doorverwijzing naar 

ondernemers of VVV’s), geschiedenis Terschelling en andere relevante aandachtsgebieden voor de bezoeker.

8c. Aanpak website

https://www.visitcalifornia.com/
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4. De focus van de website moet liggen op kwaliteitscontent. Tekst en beeld (fotografie en video) zijn belangrijk in verband 
met traffic en inspiratie. Er moet een mogelijkheid zijn om video en fotografie op een creatieve manier te integreren in 
de website. 

5. De website wordt gebouwd volgens de principes van deze tijd voor wat betreft het CMS, design, navigatie, user 
experience, responsiviteit. 

6. Verhaallijnen mogen middels routes verbonden worden maar niet op basis POI’s, zoals: https://www.visitcalifornia.com/
trip/road-trip-san-luis-obispo-ragged-point#san-luis-obispo 

7. Commercie heeft geen plaats op deze website, wel dienen mogelijkheden te zijn om online campagnes zelfstandig door 
te vertalen in content marketing op de website.

8c. Aanpak website

https://www.visitcalifornia.com/trip/road-trip-san-luis-obispo-ragged-point#san-luis-obispo
https://www.visitcalifornia.com/trip/road-trip-san-luis-obispo-ragged-point#san-luis-obispo
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• De website dient een volledig ‘adaptive’ design te hebben, waarbij mobile first het uitgangspunt is. Daarnaast dient de 
mobiele website te worden gebouwd in lijn met de standaarden van de Google Accelerated Mobile Pages (AMP).  

• De maximale laadtijd van de website dient 0,5 tot 1 seconden te zijn, op zowel een mobiel apparaat als een reguliere 
computer.  

• Statistieken op basis van Google Analytics moeten zo optimaal mogelijk geïntegreerd worden en worden aangesloten 
op de verschillende campagnes. TOF krijgt hiervoor de volledige beheertoegang.  

• Er is geen behoefte aan een POI database. 
• Er moet plaats zijn voor het uitlichten van iconische events.  
• Het contentmanagementsysteem dient een volledig open source systeem te zijn.  
• Het is belangrijk dat meerdere personen (met verschillende rollen en rechten) gelijktijdig aan de website kunnen werken. 
• De homepagina heeft bij voorkeur een widget-indeling, waardoor bovenstaande personen makkelijk veranderingen 
kunnen toepassen.  

• De website moet goed ondersteund worden door de belangrijkste desktop & mobile browsers. De website is 
toegankelijk en foutloos zichtbaar voor zowel oude versies als de laatste versies en updates van Internet Explorer, 
Google Chrome, Firefox, Safari. 

•Techniek volgens de principes van deze tijd voor wat betreft het CMS, design, navigatie, user experience, responsiviteit. 
• De hosting van de website vindt via het internetbureau of externe partij plaats. 
• Alle artikelen moeten automatisch deelbaar zijn op social media (Facebook, LinkedIn & Twitter, Whatsapp) en via email. 

8d. Techniek  
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• Het systeem dient te voorzien in een nieuwsbrief module. Op termijn willen we een nieuwsbrief gaan inzetten.  
• WCAG 2.0 en 2.1-compatible: de site is toegankelijk voor slechtzienden en anderszins visueel gehandicapten volgens 
de WCAG-standaard. Zie voor meer informatie www.digitoegankelijkheid.nl  

• Cookie en AVG regelgeving moet geïntegreerd worden. 
• De website dient een goede beveiliging te hebben; met aansluiting op een SSL certificaat om onder andere te 
voorkomen: een ‘bruteforce attack’, SQL injecties en spam in formulieren.  

• In het maandelijks onderhoud worden minimaal:  
‣ Het contentmanagement geüpdate; 
‣ Indien noodzakelijk de bijbehorende template en mogelijke uitbreidingen (bijv. plugins) geüpdatet; 
‣ De belangrijke updates van Java doorgevoerd; 
‣ Voor de hosting een dagelijkse backup gemaakt van de volledige site en database met content.  

• TOF is ten allen tijden eigenaar van de volledige website, het design en alle geplaatste content (tekst, video, beeld, 
e.d.).  

• TOF is eigenaar van de domeinnaam. Deze domeinnaam dient gehost te worden.  

8d. Techniek  
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• Het toekomstige huisstijlhandboek dient als leidraad te worden genomen. De kleuren van huisstijl dienen doorvertaald te 
worden in het design. Gebruiksvriendelijkheid en de juiste contrastverhouding volgens de WCAG 
toegankelijkheidsrichtlijnen staat voorop. Bij voorkeur een herkenbaar element/kleur uit de huisstijl zodat de link gemaakt 
kan worden.  
• Tekst en beeld (fotografie en video) zijn belangrijk in het design. Tevens dient de videoplayer te voldoen aan de WCAG 
toegankelijkheidsrichtlijnen. 
• Mobiel en gebruiksvriendelijkheid moet in balans zijn met design, creativiteit en inspiratie. 
• Het dient een dynamische ‘magazine’ website te zijn, geen statische website.  
• We dagen je uit om uit te werken hoe de verschillende doelgroepen/leefstijlen van onze marketingstrategie zich 
persoonlijk aangesproken gaan voelen door de website.  
•In de briefing voor de website volgt een uitgebreide omschrijving van de functionaliteiten en toelichting van designs op 
basis van succesvolle bestemmingswebsites.  

8e. Design
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Kwalitatief 
De primaire doelstelling van de website is het bijdragen aan de gestelde marketingdoelstelling en:  

• De bezoeker van de website te inspireren & informeren over toeristisch Terschelling om vervolgens de bezoeker door 
te leiden naar de tweede fase van de customer journey ‘Plannen & Boeken’.  

De secundaire doelstelling is bijdragen aan de positionering:  
• Een sterk Terschelling merk ontwikkelen en presenteren. 

Kwantitatief  
De eerste paar maanden van de website is aanloop. De bezoekersaantallen en pageviews worden in 2020 gedefinieerd. 
Dit is ook afhankelijk van de marketinginzet. Wel definiëren we de volgende doelstellingen:  

Gemiddelde tijd gespendeerd op website: 1,5 - 2 minuten 
Gemiddelde bounce rate* van de website: 40% 

*Bounce rate is het percentage bezoekers dat je website verlaat zonder door te klikken naar andere pagina's op je website. 

8f. Doelstellingen
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8g. Vervolgstappen website 
Voor de website moeten de volgende stappen gezet worden: 
 
Q2  - 2019 - eenmalig  
- Briefing website voor websitebouwer bestaande uit doelstellingen, KPI’s, algemene planning & proces, rollen en 
verantwoordelijkheden. 

Q2 / Q3- 2019 - eenmalig 
- Contentgids voor tekstschrijver(s), selectieproces en planning;  
- Beeldengids voor fotografen, videomakers, visuele content makers, selectieproces en planning; 
- Briefing Search Engine Advertenties, linkbuilding strategie, selectieproces en planning; 
- Google Analytics inrichten en opzet maandelijkse rapportage voor de website. 

2020-2021- maandelijks 
- Publicatie van 5-6 inspiratie artikelen (interviews, verhalen, lijstjes, etc.) om meer verkeer naar de website te krijgen, maar 
ook om de bezoekers te inspireren met unieke verhalen over Terschelling. 
- Nieuwe fotografie en video om de content op de website actueel en interactief te houden.  
- Rapportage statistieken website. 
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9. Communicatiemiddel: social media kanalen
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Social media kanalen zijn niet meer weg te denken in het huidige medialandschap, het zijn dé kanalen om unieke verhalen 
in de vorm van content marketing onder de aandacht te brengen bij de verschillende doelgroepen. Social media is een 
fundamentele verschuiving in de manier waarop consumenten communiceren. Door de grote hoeveelheid informatie die 
mensen dagelijks onder ogen krijgen, wil je als bestemming hetgeen communiceren dat van belang is voor de ontvanger. 
Met de inzet van social media gaat Terschelling een dialoog aan met de fans en volgers. Deze fans en volgers bestaan uit 
bezoekers, bewoners, stakeholders en pers. Het is belangrijk om te luisteren naar de volgers/fans, hun wensen en hun 
verhalen. Social media kanalen fungeren steeds meer als graadmeter van de interesses van mensen. Elk social media kanaal 
vergt andere tactieken in verband met het algoritme van het kanaal. De inzet van unieke content, in de vorm van beeld, 
links en tekst op de verschillende social media kanalen zorgt voor het succes van de social media kanalen. Terschelling gaat 
aan de slag met de social media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram.  

Terschelling zit vol verhalen. Alle herinneringen en ervaringen vertegenwoordigen een beleving van bezoekers, ze vertellen 
een verhaal. Terschelling focust zich het komende jaar op een efficiënte inzet van de social media kanalen via de 
verhaallijnen en Terschellingse iconen. Tevens wordt er sterk ingezet op visuele content (fotografie en video). Video content 
heeft het afgelopen jaar enorme sprongen gemaakt op Facebook en Instagram met de integratie van video. Video’s zijn 
een uitstekend middel om in een kort tijdsbestek veel informatie kwijt te kunnen of een unieke ervaring te laten zien die 
past bij een van de verhaallijnen. Terschelling kan door middel van video’s haar volgers onderdeel laten zijn van de 
beleving en sfeer van deze plek.

9a. Social media kanalen voor Terschelling
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WAAROM 
FACEBOOK?

Omdat Facebook alleen al met 10,1 miljoen Nederlandse gebruikers een van de grootste social media kanalen is, waar 
ook de doelgroepen van Terschelling gebruik van maken. Het is een social media kanaal waar content gedeeld wordt en 

wat interessant is voor bestemmingen als uitgevers van toeristische content.

WAT IS HET DOEL 
VAN FACEBOOK?

Het doel van Facebook is de doelgroepen bereiken en inspireren met content formats, zoals foto’s, video’s en artikelen. 
Wij willen daar zijn waar de doelgroep zich bevindt.

HOE GAAN WE DIT 
DOEL BEREIKEN?

We gaan dit bereiken door unieke ervaringen op basis van verhaallijnen in de vorm van content (content formats) te 
delen op Facebook. Deze content dient naast gedeeld ook gepromoot te worden om zo meer mensen binnen de 

doelgroep te bereiken en volgers te genereren. 
VOOR WELKE 

DOELGROEP IS 
FACEBOOK?

Facebook is voor de doelgroepen Inzichtzoeker, Avontuurzoeker en Harmoniezoeker. Deze doelgroepen zitten namelijk 
op Facebook en worden via hun tijdlijn op dit kanaal geïnspireerd voor een nieuwe vakantiebestemming.

WAT IS DE FOCUS 
VAN DE 

VERHAALLIJNEN OP 
FACEBOOK?

De focus van de verhaallijnen op Facebook ligt op alle zes de verhaallijnen: eilandgevoel, actief, natuur, culinair/food, 
cultuur en tijd voor jezelf met de daarbij horende iconen. Binnen het algoritme op Facebook gaat het om relevante 

content voor je volgers. Aangezien alle doelgroepen van Terschelling gebruikmaken van Facebook is het van belang om 
voor elk van hen relevante content te delen voor een betekenisvolle interactie. Daarnaast ligt de focus bij Facebook op 

user generated content die mensen aan de hand van een hashtag delen. Deze content (foto’s of video’s) worden 
gedeeld op Facebook en leveren in veel gevallen de meeste interactie op.

WAT IS ER NODIG 
VOOR FACEBOOK?

Allereerst is er een Facebook kanaal nodig, waarop content gedeeld en gepromoot wordt. Er dient een website voor de 
toeristische bestemming Terschelling te zijn, waarvandaan content gedeeld wordt op Facebook. Daarnaast moeten er 

beelden (foto’s en video’s) gemaakt worden die gedeeld worden op Facebook.

WELKE ROLLEN ZIJN 
ER VOOR 

FACEBOOK?

- Social media manager:  het Facebook kanaal, zet de advertenties op, gaat de interactie aan met volgers en fans, 
schrijft een content plan en bepaalt wat er op Facebook gedeeld wordt. 

- Fotograaf en videomaker: creëeren van beelden voor Facebook.

9b. Communicatiemiddel: Facebook
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WAAROM 
INSTAGRAM?

Instagram is het snelst groeiende social media kanaal en steeds vaker het belangrijkste kanaal in de inspiratiefase voor 
het kiezen van een vakantiebestemming. In Nederland worden ruim 4,9 miljoen gebruikers geïnspireerd aan de hand 

van de mooiste foto’s en video’s. Instagram is dan ook het social media kanaal van beelden en bestemmingen vertellen 
aan de hand van deze beelden hun verhaal. Beelden zeggen tenslotte meer dan woorden. 

WAT IS HET DOEL 
VAN INSTAGRAM?

Het doel van Instagram is zoveel mogelijk mensen binnen de doelgroep inspireren met beelden over wat Terschelling op 
toeristisch gebied te bieden heeft.

HOE GAAN WE DIT 
DOEL BEREIKEN?

Wij gaan dit bereiken door unieke ervaringen op basis van verhaallijnen in de vorm van content (beelden en video’s) te 
delen op Instagram. Het gaat hierbij enkel om de mooiste beelden en video’s van Terschelling zelf en van Instagrammers 
die foto’s en video’s delen van Terschelling (user generated content). Deze content dient ook gepromoot te worden om 

zo meer mensen te bereiken.
VOOR WELKE 

DOELGROEP IS 
INSTAGRAM?

Instagram is voor de doelgroepen Avontuurzoeker, Stijlzoeker en Harmoniezoeker. Deze doelgroepen zitten op 
Instagram om met beelden geïnspireerd te worden over reizen en vakanties.

WAT IS DE FOCUS 
VAN DE 

VERHAALLIJNEN OP 
INSTAGRAM?

De focus van de verhaallijnen op Instagram ligt op alle zes de verhaallijnen: eilandgevoel, actief, natuur, culinair/food 
(focus in de context) cultuur en tijd voor jezelf met de daarbij horende iconen. Op Instagram is het van belang om mooie 
en goede content te deken. Natuur is de grootste favoriet op Instagram. Het gaat op Instagram om een type fotografie, 

zoals landschapsfotografie of fotografie van steden.

WAT IS ER NODIG 
VOOR INSTAGRAM?

Allereerst is er een Instagram kanaal nodig, waarop content gedeeld en gepromoot wordt. Voor dit kanaal moeten 
mooie foto’s en korte video’s gemaakt worden. Daarnaast moet er gestimuleerd worden beelden te delen als user 
generated content door middel van een hashtag die vervolgens op het Instagram kanaal van Terschelling gedeeld 

worden.

WELKE ROLLEN ZIJN 
ER VOOR 

INSTAGRAM?

- Social media manager: beheert het Instagram kanaal, zet de advertenties op, gaat de interactie aan met volgers en 
fans, zoekt naar user generated content, schrijft een content plan en bepaalt welke content er gedeeld wordt.  

- Fotograaf en videomaker: creëeren van beelden voor Instagram.

9c. Communicatiemiddel: Instagram
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WAAROM TWITTER?

Twitter door 2,5 miljoen Nederlanders gebruikt. Ruim 900.000 Nederlanders gebruikt Twitter dagelijks. Twitter is het 
kanaal waar stakeholders (en inwoners) binnen Terschelling gebruik van maken om op de hoogte te blijven van wat er 

binnen de provincie gebeurt. Twitter is ook het social media kanaal waar gesprekken tussen bestemmingen, influencers 
en andere media plaatsvinden voor, tijdens en na persreizen.

WAT IS HET DOEL 
VAN TWITTER?

Het doel van Twitter is in het Nederlands het gesprek aangaan met stakeholders en ze op de hoogte houden van wat er 
gaande is binnen Terschelling als toeristische bestemming. Tevens wordt Twitter gebruikt om met de media en 

influencers in gesprek te gaan. 

HOE GAAN WE DIT 
DOEL BEREIKEN? Wij gaan dit bereiken door actuele content die relevant is voor Terschelling als toeristische bestemming te delen.

VOOR WELKE 
DOELGROEP IS 

TWITTER?

De doelgroepen op Twitter zijn de stakeholders uit Terschelling, influencers en andere media. Daarbij kunnen 
consumenten die gebruikmaken van Twitter als informatie en inspiratie kanaal voor vakanties of eigen woonplaats gezien 

worden als doelgroep, echter ligt hier niet de focus. 
WAT IS DE FOCUS 

VAN DE 
VERHAALLIJNEN OP 

TWITTER?

De focus van de verhaallijnen op Twitter ligt op alle zes de verhaallijnen: eilandgevoel, actief, natuur, culinair/food (focus 
in de context) cultuur en tijd voor jezelf met de daarbij horende iconen. Dit omdat de content op Twitter een 

doorvertaling is van Facebook om stakeholders up to date te houden. 

WAT IS ER NODIG 
VOOR TWITTER?

Allereerst is er een Twitter kanaal nodig, waarop content gedeeld wordt. Er dient een website voor de toeristische 
bestemming Terschelling te zijn, waarvandaan content gedeeld wordt op Twitter. Daarnaast moeten er beelden (foto’s en 

video’s) gemaakt worden die gedeeld worden op Twitter. Een hashtag is dus nodig om het gesprek aan te gaan met 
stakeholders die content op Twitter delen over Terschelling.

WELKE ROLLEN ZIJN 
ER VOOR TWITTER?

- Social media manager: beheert het Twitter kanaal, zet de advertenties op, gaat de interactie aan met de stakeholders, 
influencers, media en consumenten, zoekt naar actuele content, schrijft een content plan en bepaalt welke content er 

gedeeld wordt.  
- - Fotograaf en videomaker: creëeren van beelden voor Instagram.

9d. Communicatiemiddel: Twitter
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1. De focus van de social media kanalen moet liggen op kwaliteitscontent en het algoritme per kanaal. Bij de content staat 
het algoritme op de eerste plaats. Het algoritme is zo gebouwd dat het om ‘sociale content’ gaat. Met name Facebook 
en Instagram belonen merken en bedrijven die unieke en visuele content maken en publiceren. Deze bedrijven houden 
rekening met wat de consument wilt zien en stimuleren bedrijven om content te maken die past bij hoe de consument 
zijn/haar informatie tot zich wilt nemen. 

2. De focus van de contentkalender ligt op de verhaallijnen en Terschellingse iconen: eilandgevoel, actief, natuur, culinair/
food (focus in de context) cultuur en tijd voor jezelf met de daarbij horende iconen. 

3. De focus van de contentkalender ligt ook op het delen van unieke verhalen: nieuws, activiteiten, top lijstjes, interviews 
met ambassadeurs of authentiek verhalen van influencers in de vorm van tekst, fotografie, video en links.  

4. De social media kanalen worden ingezet vanuit het vertellen van verhalen om de bezoeker te inspireren een meerdaags 
bezoek aan Terschelling te brengen. 

5. Voor het promoten van de inspirerende en unieke content op de website en social media kanalen zet Terschelling in op 
Facebook en Instagram advertenties. Dankzij social media advertenties kunnen de verschillende doelgroepen gericht 
worden bereikt. Tevens is het ook nodig om social media advertenties in te zetten in verband met het algoritme van de 
social media kanalen. 

9e. Aanpak social media kanalen
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Terschelling heeft al een aantal succesvolle Facebook en Instagrampagina’s beschikbaar. Om het wiel niet opnieuw uit te 
vinden, wordt er gekeken of wij twee succesvolle kanalen kunnen overnemen, namelijk het Instagram en Facebook kanaal 
van Beleef Terschelling. Annemieke heeft aangegeven haar succesvolle kanalen in het algemene toeristische belang van 
Terschelling in te willen gaan zetten. Hier ligt een kans, omdat dit de grootste en meest interactieve kanalen zijn. Indien wij 
de kanalen over gaan nemen, kan de marketingstrategie hierop doorvertaald worden.  

Tevens is er met de VVV een gesprek geweest om te kijken of de kanalen van de VVV en de kanalen van Beleef Terschelling 
op de lange termijn samengevoegd kunnen worden. Dit moet uitgezocht worden bij Facebook, omdat dit niet altijd 
mogelijk is. Echter is het belangrijk dat de onafhankelijke marketingstrategie vertaald kan worden op de social media 
kanalen en dat er geen commerciële boodschappen of boekingsaanbiedingen op vermeld gaan worden. 

De social media kanalen worden ingezet als communicatiemiddel om aan de marketingdoelstellingen te voldoen. Dit houdt 
in dat de marketingstrategie middels storytelling vertaald dient te worden. Tevens dienen er andere tactieken toegepast te 
worden voor wat betreft content. Voor bestemmingsmarketing gelden een aantal succesvolle regels op dit gebied. Dit 
wordt na akkoord op het uitvoeringsplan verder uitgewerkt in een praktische social media strategie en contentplan. 

Sherpa’s Stoties gaat de eerste drie maanden de social media kanalen wijzigen qua strategie. Als dit gereed is, worden de 
kanalen intern overgedragen aan iemand (zzp of bedrijf) die op Terschelling woont, de expertise heeft op het gebied van 
social media of het talent heeft om deze expertise te ontwikkelen. Sherpa’s Stories begeleidt dit de eerste maanden en 
blijft in contact staan met de toekomstige social media manager van het eiland. 

9f. De social media kanalen
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9g. Vervolgstappen social media kanalen 
Voor de social media kanalen moeten de volgende stappen gezet worden: 

Q2 - 2019 
- Social media strategie bestaande uit doelstellingen, KPI’s per social media kanaal, algemene planning & proces, rollen en 
verantwoordelijkheden; 
- Contentkalender, content formats per social media kanaal, eventuele briefing visuele content makers; 
- Briefing social media campagne om meer engagement te krijgen voor de Instagram en Facebookpagina; 
- Nieuwe fotografie/video voor de social media kanalen;  
- Actuele artikelen, interviews, etc. delen; 
- Maandelijkse rapportage inrichten. 

2020-2012 - maandelijks  
- Contentplan vanuit de verhaallijnen en doelgroepen; 
- Nieuwe fotografie/video voor de social media kanalen; 
- Rapportage statistieken social media kanalen.
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10. Communicatiemiddel: nieuwsbrief
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Terschelling gaat een nieuwsbrief ontwikkelen waarbij de (potentiële) bezoeker geïnspireerd en geïnformeerd wordt door 
de unieke ervaringen vanuit de verhaallijnen en Terschellingse iconen. De nieuwsbrief moet ervoor zorgen dat het hoge 
percentage (85%) herhalingsbezoeken behouden blijft en dat wij hiermee in kunnen gaat zetten op spreiding in het voor- 
en najaar.  Het aantrekken van nieuwe bezoekers is vaak lastiger dan ervoor zorgen dat bestaande bezoeker vaker naar een 
bestemming komen of langer op een bestemming blijven. In de maandelijkse nieuwsbrief wordt onder andere 
doorverwezen naar nieuwe artikelen, evenementen, social media content, website en externe artikelen. Uiteindelijk wordt 
gewerkt aan het opbouwen van een relatie met de bezoeker, waarin Terschelling steeds beter kan inspelen op de wensen 
van de bezoekers. De nieuwsbrief wordt in eerste instantie in het Nederlands opgezet.  De nieuwsbrief wordt wel al 
meegenomen in de pitch bij het bouwen van een nieuwe website, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. De 
nieuwsbrief wordt in 2021 opgezet. 

10a. Nieuwsbrief voor Terschelling
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WAAROM EEN 
NIEUWSBRIEF?

Omdat een nieuwsbrief een persoonlijke touch heeft en mensen die zich inschrijven voor je nieuwsbrief ook 
daadwerkelijk interesse hebben in de bestemming. Het bereik is kwalitatief goed, waarmee je gemakkelijker op 

herhalingsbezoeken naar Terschelling kan focussen.
WAT IS HET DOEL 

VAN DEZE 
NIEUWSBRIEF?

Het doel van de nieuwsbrief is vooral bestaande bezoekers inspireren en informeren om een herhalingsbezoek te doen 
en hen te verleiden vaker of langer naar Terschelling te komen.

HOE GAAN WE DIT 
DOEL BEREIKEN?

Wij gaan dit bereiken door maandelijks een nieuwsbrief te versturen met informerende en inspirerende content over 
Terschelling als toeristische bestemming met de focus op de verhaallijnen en unieke iconen. De content in de 

nieuwsbrief moet doorverwijzen naar artikelen, evenementen en sociale content. 

VOOR WELKE 
DOELGROEP IS DE 

NIEUWSBRIEF?

De nieuwsbrief is vooral voor de doelgroepen Inzichtzoeker en Harmoniezoeker. Deze twee doelgroepen vinden 
persoonlijkheid belangrijk, gaan vaker per jaar op vakantie en schrijven zich vaker dan andere doelgroepen in voor een 

nieuwsbrief.  

WAT IS DE FOCUS 
VAN DE 

VERHAALLIJNEN OP 
DE NIEUWSBRIEF?

De focus van de verhaallijnen met de nieuwsbrief ligt op alle zes de verhaallijnen: eilandgevoel, actief, natuur, culinair/
food, cultuur en tijd voor jezelf met de daarbij horende iconen. Door voor deze verhaallijnen content te creëren worden 

beide doelgroepen aangesproken. Zij maken namelijk gebruik van een nieuwsbrief voor inspiratie en informatie over een 
vakantiebestemming.

WAT IS ER NODIG 
VOOR DE 

NIEUWSBRIEF?

Allereerst moet er een website en functie zijn waar men zich kan inschrijven voor de nieuwsbrief en waarvandaan content 
gedeeld kan worden in de nieuwsbrief. Er moet een systeem ontwikkeld worden, waarmee de nieuwsbrief verzonden 

kan worden en de consumentendatabase opgebouwd kan worden. Daarnaast moet er een design gemaakt worden die 
inspeelt op de juiste user experience en aansluit bij het design van de website. Vervolgens moet de nieuwsbrief gevuld 

worden met content: tekst, foto’s en video’s.

WELKE ROLLEN ZIJN 
ER VOOR DE 

NIEUWSBRIEF?

- Bureau ontwikkeling nieuwsbrief: het ontwerpen van de nieuwsbrief en het ontwikkelen van het systeem. 
- Fotograaf en videomaker: creëren van beelden voor de nieuwsbrief. 

- Content manager: bepaalt wat er in de nieuwsbrief komt, maakt de nieuwsbrief en verstuurt deze naar de database.

10b. Communicatiemiddel: nieuwsbrief 
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1. De focus van de nieuwsbrief moet liggen op kwaliteitscontent en houdt rekening met de click through rate van de 
nieuwsbrief.  

2. De focus van de contentkalender ligt op de verhaallijnen en Terschellingse iconen: eilandgevoel, actief, natuur, culinair/
food (focus in de context) cultuur en tijd voor jezelf met de daarbij horende iconen 

3. De focus van de contentkalender ligt ook op het delen van unieke verhalen: nieuws, activiteiten, top lijstjes interviews 
met ambassadeurs of authentiek verhalen van influencers in de vorm van tekst, fotografie, video en links. 

4. De nieuwsbrief wordt ingezet vanuit het vertellen van verhalen om de bestaande bezoekers te inspireren vaker naar 
Terschelling te komen of langer op Terschelling te verblijven. 

5. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar de nog op te bouwen consumentendatabase. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met de privacyregels.  

6. De nieuwsbrief wordt gebouwd volgens de principes van deze tijd voor wat betreft het systeem, design, user experience, 
responsiviteit en moet aansluiten bij het design van de website. 

10c. Aanpak nieuwsbrief
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Voor de nieuwsbrief moeten de volgende stappen gezet worden: 

Q4 - 2019 
- Nieuwsbriefstrategie bestaande uit doelstellingen, KPI’s, algemene planning & proces, rollen en verantwoordelijkheden; 
- Contentkalender, content format, briefing design nieuwsbrief en keuze systeem nieuwsbrief; 
- Nieuwsbrief rapportage inrichten 
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11. Communicatiemiddel: influencer marketing
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Influencer marketing is tegenwoordig niet meer weg te denken binnen bestemmingsmarketing. Binnen elke community zijn 
belangrijke influencers te vinden. Dit zijn mensen wiens verhalen meer vertrouwen en geloofwaardigheid dragen. Influencers zijn 
mensen met een passie en hebben een groot netwerk van lezers, volgers en fans om zich heen verzameld rondom dezelfde 
interesse of passie. Influencers zijn verhalenvertellers, content makers en beïnvloeders. Een toeristische bestemming is het 
podium waar de verhalen worden gecreëerd. Het verkrijgen van de juiste verhalen door de juiste personen, via het juiste kanaal 
en op het juiste moment, ligt in het hart van een influencer marketing strategie voor een bestemming. Influencer marketing is 
content marketing. Influencer marketing kan middels diverse strategieën ingezet worden. Het uitdragen van een authentiek en 
aansprekend (visueel) verhaal kan gefaciliteerd worden door meerdere social media influencers te betrekken bij Terschelling. 
Influencers worden geselecteerd op basis van relevantie en bereik binnen de doelgroep (aantal volgers en invloed op het 
netwerk). Reisbloggers, lifestyle bloggers, city bloggers, cultuur bloggers, Instagrammers, fotografen, social media influencers 
worden allemaal overwogen.  

Terschelling gaat mond-tot-mond (WOM) verhalen stimuleren via influencers, maar ook via ambassadeurs. Ambassadeurs kunnen 
bewoners of bezoekers zijn met een liefde voor Terschelling en invloed op Terschelling. Door ambassadeurs te betrekken bij het 
marketingcommunicatie beleid zorgt Terschelling ervoor dat het verhaal via WOM verteld gaat worden. Dit zijn geloofwaardigere 
verhalen dan de verhalen die een bestemming zelf vertelt. In bestemmingsmarketing worden ambassadeurs ingezet als 
verhalenvertellers. Er zijn tools beschikbaar die dit proces makkelijker en authentiek maken. Op deze wijze wordt de doelgroep 
geactiveerd, ontstaat er meer interactie en wordt er meer zichtbaarheid, naamsbekendheid en online bereik gecreëerd. 

11a. Influencer marketing voor Terschelling
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WAAROM 
INFLUENCERS?

Omdat je met influencer marketing gebruikmaakt van een relevante community van de influencer die aansluit bij de 
doelgroep(en) van jouw bestemming. Het meeste vertrouwen ligt bij mond tot mond reclame en dat maakt influencer 
marketig erg efficient. Influencers zijn verhalenvertellers en content makers en de bestemming is het decor voor deze 

verhalen en content.

WAT IS HET DOEL 
VAN INFLUENCERS? Het doel van influencer marketing is meer zichtbaarheid, naamsbekendheid en online bereik genereren.

HOE GAAN WE DIT 
DOEL BEREIKEN?

Wij gaan dit bereiken door het inzetten van de communities van influencers. Deze communities sluiten aan bij de 
doelgroepen van de toeristische bestemming Terschelling. De influencers worden hierbij geselecteerd op relevantie en 

bereik binnen de doelgroep(en).

VOOR WELKE 
DOELGROEP ZIJN 

INFLUENCERS?

Influencer marketing is voor de doelgroepen Inzichtzoeker, Avontuurzoeker, Stijlzoeker en Harmoniezoeker. Deze 
doelgroepen kunnen namelijk door verschillende influencers bereikt worden. Zo wordt er niet alleen gekeken naar 

Nederlandse influencers, maar ook influencers met bereik en invloed binnen de verschillende leefstijlen.
WAT IS DE FOCUS 

VAN DE 
VERHAALLIJNEN BIJ 

INFUENCERS?

De focus van de verhaallijnen bij influencer marketing ligt op alle zes de verhaallijnen: eilandgevoel, actief, natuur, 
culinair/food, cultuur en tijd voor jezelf met de daarbij horende iconen. Er wordt per verhaallijn gezocht naar relevante 

influencers, waarbij een niche binnen een van de verhaallijnen van belang is. 
WAT IS ER NODIG 

VOOR 
INFLUENCERS?

Een netwerk van influencers binnen de Nederlandse markt, waarbij er een win-win situatie is voor de influencer en de 
bestemming.

WELKE ROLLEN ZIJN 
ER VOOR 

INFLUENCERS?

- Influencer marketing adviseur: die een waardevol netwerk van influencers heeft binnen de Nederlandse markt. Sherpa’s 
Stories heeft dit waardevolle netwerk en de expertise. 

11b. Communicatiemiddel: influencers
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1. Influencer marketing kan op verschillende manieren worden ingezet voor bestemmingsmarketing. Tijdens een workshop 
met de ondernemers en betrokkenen is er bepaald dat wij in het najaar van 2019 en/of voorjaar van 2020 vijf influencers 
gaan uitnodigen. Dit idee zetten wij voort in 2021 waarbij wij per jaar in het voor- en najaar een x aantal influencers gaan 
uitnodigen. 

2. De influencers met wie Terschelling gaat werken worden geïdentificeerd door middel van online onderzoek aan de hand 
van 8 selectiecriteria binnen de Nederlandse markt.  

3. De focus van de verhalen van de influencers ligt op de verhaallijnen en Terschellingse iconen: eilandgevoel, actief, 
natuur, culinair/food, cultuur en tijd voor jezelf. 

4. Influencer marketing wordt ingezet vanuit het vertellen van verhalen om potentiële bezoekers te inspireren via de social 
media kanalen van de influencers om bereik te generen voor Terschelling als toeristisch bestemming en meerdaags 
verblijf te stimuleren. 

11c. Aanpak influencer marketing

http://www.sherpasstories.com/kennis/8-criteria-voor-het-selecteren-van-influencers-voor-een-bestemming-of-een-toeristisch-merk/
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11d. Vervolgstappen: influencer marketing 
Voor de inzet van influencer marketing & ambassadeurs moeten de volgende stappen gezet worden: 

Voor- en najaar -  2019 / 2020 / 2021  
- Influencer marketing strategie en concept bestaande uit doelstellingen, KPI’s, planning, rollen en verantwoordelijkheden, 
selectie influencers, contact influencers, contracten influencers; 
- Persreizen: programma’s maken, contacten accommodaties en attracties in samenwerking met het VVV; 
- Opzet rapportage per jaar of per campagne. 
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12. Communicatiemiddel: PR
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Journalisten zijn tegenwoordig druk met de hoeveelheid content die zij voorbij zien komen. De snelheid gaat soms 
boven de kwaliteit voor wat betreft de online mediakanalen waarbij de dagbladen en tijdschriften steeds meer focussen 
op diepgang. Om met relevant nieuws in de dagbladen, tijdschriften of op de online mediakanalen te komen, moet je 
tegenwoordig journalisten of redacteuren bewerken met interessante nieuwsitems bottum-up in plaats van het versturen 
van persberichten naar een lijst met redacties. 
  
Terschelling wilt de doelgroepen breder benaderen via free publicity door met relevant nieuws vanuit de verhaallijnen in 
de kranten, tijdschriften of online mediakanalen, waar de desbetreffende doelgroepen gebruik van maakt, te komen. Dit 
wordt gedaan door “sweet spots” te vinden waar beide behoeftes (journalisten en bestemming) bij elkaar komen. Dit 
betekent dat er vanuit de doelgroepen en markten gekeken wordt in welke media Terschelling wilt komen met welke 
verhaallijnen en dan op zoek gaat naar een win-win vanuit de journalist. Een voorbeeld van een win-win situatie op dit 
moment zou zijn het inspelen op duurzaam reizen in eigen land. Dit past binnen de verhaallijnen natuur en tijd voor 
jezelf. Hier kan op ingesprongen worden middels een onderzoek te publiceren dat men in Nederland het meest tot rust 
komt op Terschelling. Als dit een goed onderbouwd verhaal is, kan dit geplugd worden bij de journalisten en media die 
hierover willen schrijven.  

Nieuwswaarde is essentieel voor het creëren van free publicity. Denk bij nieuwswaarde naast een nieuwe fietsroute of 
nieuwe attractie/museum ook aan onverwachte situatie/iets die je niet zou verwachten, een geheim/exclusief verhaal, 
een verhaal achter een verhaal, aanhaken op actualiteit (bijv. Kerst) en boven omschreven maatschappelijk relevante 
thema’s. Per verhaallijn geldt het relevante “nieuws” te verzamelen. 

12a. PR voor Terschelling
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WAAROM PR?
Omdat consumenten via zowel offline als online kanalen inspiratie opdoen voor hun volgende bestemming en je door 

het inzetten van verschillende media gericht de doelgroep(en) kunt bereiken.

WAT IS HET DOEL 
VAN PR? Het doel van PR is meer zichtbaarheid en naamsbekendheid genereren.

HOE GAAN WE DIT 
DOEL BEREIKEN?

Wij gaan dit bereiken door te kijken welke media de doelgroepen van Terschelling gebruikt en zorgen dat hier content 
over Terschelling als toeristische bestemmingen in verschijnt om zo consumenten te inspireren. 

VOOR WELKE 
DOELGROEP ZIJN 

PR?

PR is voor de doelgroepen Inzichtzoeker, Avontuurzoeker, Stijlzoeker en Harmoniezoeker. Deze doelgroepen kunnen 
namelijk door verschillende media bereikt worden. Er moet gekeken worden welke media matchen met het 

mediagedrag per doelgroep
WAT IS DE FOCUS 

VAN DE 
VERHAALLIJNEN BIJ 

PR?

De focus van de verhaallijnen bij PR ligt op alle zes de verhaallijnen: eilandgevoel, actief, natuur, culinair/food, cultuur en 
tijd voor jezelf met de daarbij horende iconen. Er wordt per verhaallijn gezocht naar relevante media die ook aansluit bij 

het mediagedrag van de doelgroep en past bij de verhaallijn.  

WAT IS ER NODIG 
VOOR PR?

Een netwerk van media binnen de Nederlandse markt, waarbij er een win-win situatie is voor de media en de 
bestemming.

WELKE ROLLEN ZIJN 
ER VOOR PR?

- PR adviseur: die een waardevol netwerk van mediacontacten (journalisten, fotografen) heeft binnen de Nederlandse 
markt.

12b. Communicatiemiddel: PR
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1. Samen met de PR adviseur Marieke Klosters gaan wij de aanpak op het gebied van PR neerzetten; welke verhalen er in 
welke media verteld worden, hoe hiervoor gezorgd wordt (persreizen, free publicity) en met welke ‘sweet spots’ 
journalisten verleidt kunnen worden voor een artikel in tijdschriften, kranten en online media. Op basis van de 
uitgangspunten uit de marketingstrategie stelt Marieke Klosters voor om een persreis in het najaar 2019 en/of voorjaar 
2020 te organiseren voor een gevarieerde persdoelgroep. De uit te nodigen media weerspiegelen de leefstijlen. Zij gaat 
uit van een groslijst van tien tot vijftien titels, waarvan er minimaal vijf de uitnodiging zouden moeten accepteren. Print-
titels zijn leidend; specifieke online magazines worden wel meegenomen in het traject. Zij stelt voor de genodigden met 
een +1 te laten komen en in voorkomende gevallen misschien zelfs met kinderen, om de gewenste ervaring te kunnen 
bieden en te laten beleven. En daarmee de voorwaarden voor een ‘goed verhaal’ te creëren. 

2. De focus van de verhalen voor PR ligt op de verhaallijnen en Terschellingse iconen: eilandgevoel, actief, natuur, culinair/
food, cultuur en tijd voor jezelf. Er wordt rekening gehouden met de positionering, maar ook met kansen die voorbij 
komen op het gebied van actualiteit of ondernemers in de media neerzetten in combinatie met Terschelling.  

3. PR wordt ingezet om bereik te generen via offline en online media over de verhalen van Terschelling om bereik te 
generen voor Terschelling als toeristisch bestemming en meerdaags verblijf te stimuleren onder de doelgroepen. 

4. Het uitgangspunt is een persprogramma van twee dagen en twee tot drie nachten. Aankomst woensdag einde middag, 
vertrek vrijdag einde middag of zaterdag. Deelnemers krijgen de mogelijkheid hun verblijf voor speciaal tarief te 
verlengen. Na een inleidend gezamenlijk avondprogramma + diner, volgt in principe een individueel programma, 
gebaseerd op keuze-modules: 2x twee dagdelen, inclusief lunch. De modules worden vooraf samengesteld uit de 
verhaallijnen en iconen. Het avondprogramma op dag twee is gezamenlijk. 

12c. Aanpak PR
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12d. Vervolgstappen: PR
Voor de inzet van PR moeten de volgende stappen gezet worden: 

Voor- en najaar -  2019 / 2020 / 2021 
- PR strategie en aanpak bestaande uit doelstellingen, KPI’s, planning & proces, rollen en verantwoordelijkheden, selectie 
media, afspraken media; 
- Persreizen: programma’s maken, contacten accommodaties en attracties in samenwerking met de VVV; 
- Opzet rapportage per jaar of per campagne. 
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13. Beeldbank Terschelling
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13. Beeldbank Terschelling
Op Flickr komt er een beeldbank voor Terschelling. Op basis van de verhaallijnen en iconen wordt hier een 
indeling op thema gehanteerd waar ondernemers, journalisten en pers gebruik van kunnen maken. De rechten 
van de fotogaaf worden hierin omschreven en bewaakt. Zie onderstaand voorbeeld van Toerisme Vlaanderen.
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14. Campagne 2020 en 2021
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Doel campagne: de gast verleiden en inspireren een meerdaags bezoek te brengen aan Terschelling met de focus op het 
voor- en najaar. 

Doelgroepen: Nationaal: Harmoniezoeker (focus gezinnen met kleine kinderen), Inzichtzoeker, Avontuurzoeker, Stijlzoeker 
 
Markten: In 2019-2021 wilt Terschelling vanuit één merk nadrukkelijker aanwezig zijn op de Nederlandse markt. Voor wat 
betreft de internationale marketing lift Terschelling mee op de bestaande initiatieven van de Waddenfederatie met Merk 
Fryslan en het Waddenproject voor inkomend toerisme op de Duitse en Vlaamse markt met focus op bepaalde 
doelgroepen. 

Campagne: de campagne richting/concept wordt samen met de TOF, Rederij Doeksen, VVV, Gemeenten en eventuele 
andere partijen uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de marketingstrategie; doelstelling, segmentatie en 
positionering. Belangrijk is dat wij gezamenlijk Terschelling in de etalage gaan zetten met elkaar middels een campagne.  

Budget: als Terschelling gezamenlijk een campagne wilt opzetten met de betrokkenen partijen is het belangrijk dat er extra 
financiering ter beschikking wordt gesteld vanuit de gemeente Terschelling en andere betrokken partijen waaronder Rederij 
Doeksen. 

14a. Campagne 2020 en 2021
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Het lanceren van een online campagne voor de verschillende verhaallijnen en doelgroepen. De online campagne wordt in 
verschillende content formats verspreidt onder de doelgroepen en gepromoot middels een online advertentie campagne 
op de social media kanalen. 

Doel online campagne: de gast verleiden en inspireren een meerdaags bezoek te brengen aan Terschelling met de focus 
op het voor- en najaar. 

Doelgroepen: Nationaal: Harmoniezoeker (focus gezinnen met kleine kinderen), Avontuurzoeker, Stijlzoeker 
 
Markten: In 2019-2021 wilt Terschelling vanuit één merk nadrukkelijker aanwezig zijn op de Nederlandse markt. Voor wat 
betreft de internationale marketing lift Terschelling mee op de bestaande initiatieven van de Waddenfederatie met Merk 
Fryslan en het Waddenproject voor inkomend toerisme op de Duitse en Vlaamse markt met focus op bepaalde 
doelgroepen. 

Budget: dit is meegenomen binnen het huidige budget van de TOF. Echter als de campagne bij 11a. doorgaat, dan kan dit 
budget extra worden ingezet online om deze campagne te versterken.  

14b. Online Campagne 2020 en 2021
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15.Overzicht communicatiemiddelen
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15a. Overzicht inzet communicatiemiddelen 2019

1. Overname social media kanalen Facebook en Instagram en start social media kanaal Twitter 
2. Social media advertentie campagne op basis van verhaallijnen om engagementen te verhogen en bereik te genereren 
3. Nieuwe fotografie op basis van verhaallijnen 
4. Lancering nieuw beeldmerk Terschelling, inclusief toolkit en huisstijlhandboek 
5. Lancering website Terschelling; teksten schrijven, nieuwe fotografie/video op basis van verhaallijnen 
6. Lancering beeldbank op Flickr voor Terschelling 
7. Maandelijkse rapportage website en social media starten



�82
15b. Overzicht inzet communicatiemiddelen 2020
1. Social media kanalen: Facebook en Instagram, Twitter 
2. Nieuwe fotografie/video op basis van verhaallijnen 
3. Nieuwe teksten op de website Terschelling 
4. Online voor- en najaarscampagne met video en social media ads 
5. Maandelijkse rapportage website en social media kanalen 
6. In totaal 5 journalisten in het voor- en najaar uitnodigen 
7. In totaal 8 influencers in het voor- en najaar uitnodigen 
8. Campagne lanceren in het voorjaar eventueel in samenwerking met Rederij Doeksen, TOF bestuur, VVV en gemeente 

Terschelling
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15c. Overzicht inzet communicatiemiddelen 2020
1. Social media kanalen: Facebook en Instagram, Twitter 
2. Nieuwe fotografie/video op basis van verhaallijnen, aanvullen op Flickr voor Terschelling 
3. Nieuwe teksten op de website Terschelling 
4. Online voor- en najaarscampagne met video en social media ads 
5. Maandelijkse rapportage website en social media kanalen 
6. Lancering nieuwsbrief met rapportage 
7. In totaal 5 journalisten in het voor- en najaar uitnodigen 
8. In totaal 5 influencers in het voor- en najaar uitnodigen 
9. Campagne continueren in het voorjaar eventueel in samenwerking met Rederij Doeksen, TOF bestuur, VVV en gemeente 

Terschelling
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16. Communicatiedoelstellingen / KPI’s
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16. Communicatiedoelstellingen
De activiteiten in het uitvoeringsplan hebben als doel via inspirerende content een autoriteit te worden op het gebied van 
toerisme en recreatie. Een bijkomend doel hierbij is meer conversie genereren voor Terschelling en haar stakeholders dat 
leidt tot meer bezoekers, overnachtingen en bestedingen in Terschelling. Hiervoor zijn KPI’s bepaald. KPI’s zijn kritieke 
prestatie-indicatoren en variabelen om de prestaties te analyseren. Ze worden gebruikt om het succes van een bepaalde 
actie of campagne te meten. De KPI’s worden SMART gemaakt in de vervolgplannen per communicatiemiddel, omdat dit 
afhankelijk is van de gekozen strategie per mediakanaal. Tevens worden de KPI’s jaarlijks herzien. 

- Website: 
- Verkeer: X aantal unieke bezoekers per maand na 6 maanden live gang 

- Social media kanalen : 
- Facebook fanpagina: X aantal fans met een bereik van X en een engagement van X; 
- Instagram:  X aantal volgers met een bereik van X en een engagement van X; 
- Twitter: X volgers met een bereik van X (geen engagement ivm informatieve rol). 

- Nieuwsbrief (vanaf 2020): 
- X aantal abonnees B2C nieuwsbrief  

- PR:   
- X mediawaarde in euro’s;  
- X bereik media; 
- X aantal publicaties.
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16. Communicatiedoelstellingen
- Influencer Marketing:   

- X bereik;   
- (Online) Campagne   

- Bereik van X mensen binnen de online media kanalen. 
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17. Rapportages, kennisoverdracht en onderzoek
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17a. Rapportages
Maandelijkse rapportage website en social media kanalen 
Maandelijks worden de statistieken van de website en social media kanalen bijgehouden om bereik en interactie te meten. 

Online Campagne en Influencer Marketing rapportages 
Na elke online campagne en/of Influencer Marketing persreis komt er een rapport met alle bereik en interactie gegevens, 
zodat daadwerkelijk gemeten kan worden wat er bereikt is en hoe dit in verhouding staat met de investering en 
doelstellingen. 

Kennisoverdracht / workshops  
De afgelopen maanden zijn er verschillende sessies georganiseerd over bestemmingsmarketing, doelgroepensegmentatie, 
positionering, verhaallijnen & iconen, branding/beeldmerk en influencer marketing. In deze sessies zijn keuzes gemaakt 
voor wat betreft de marketingstrategie. In elke sessie wordt er kennis overgedragen aan de deelnemers. In de komende 
maanden maar ook jaren vinden er meer kennissessie plaats. Ook wordt er gekeken aan welke kennis er behoefte is voor de 
toeristische marketing van Terschelling voor de betrokkenen in dit proces, zodat er eventueel gastsprekers uitgenodigd 
kunnen worden om aan de kennisbehoefte te voldoen.
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17b. Onderzoek
Effectmeting campagne 
Middels gericht consumentenonderzoek wordt inzicht geven in de effectiviteit van de campagne. Dat wordt op meerdere 
niveaus gedaan: bekendheid, imago en gedrag. Bij bekendheid wordt bijvoorbeeld de top of mind positie van Terschelling 
(welke provincies/regio’s kent u in Nederland?) onderzocht. Bij imago wordt ingegaan op aspecten die samenhangen met 
de verhaallijnen. Gedrag is het lastigste om te meten, maar hierbij wordt gekozen voor een aanpak waarbij wordt gekeken 
naar zogenaamd incremental travel. Deze aanpak wordt al jaren door VisitCalifornia gebruikt om inzicht te krijgen in het 
rendement op promotie-inspanning. Je meet bij deze aanpak in welke mate inwoners, vanuit gebieden waar de campagne 
zich op richt, een bestemming bezocht hebben. In de analyse wordt vervolgens een split gemaakt tussen bezoekers die één 
of meer campagne uitingen hebben gezien (dit kan via allerlei media zijn; variërend van traditionele tot digitale kanalen) en 
bezoekers die dat niet hebben. Het verschil in bezoek aan een bestemming tussen beide groepen noem je incremental 
travel. Belangrijk bij deze benadering is om voor voldoende grote steekproeven te gaan, zodat de incidence rate voor 
Terschelling voldoende groot is. Bovenstaande effectmeting zou kunnen meegenomen worden in het tweejaarlijkse 
gastenonderzoek dat door de gemeente Terschelling wordt uitgevoerd. Wij zouden dan kunnen starten met een 0-meting 
waarin wordt ingegaan op de bekendheid en het imago van Terschelling. Na afloop van de campagne vindt aansluitend 
een 1-meting plaats, waarbij naast bekendheid en imago (zelfde vragen als in 0-meting) ook wordt ingegaan op gedrag. Dit 
laatste om de bezoekers/bestedingen die naar aanleiding van de campagne zijn gekomen te kunnen bepalen. Bij de 0-
meting wordt uitgegaan van n=2.500 (verdeeld over de Nederlandse markt). Bij de 1-meting wordt uitgegaan van n=5000 
per herkomstmarkt. Voor dit onderzoek is budget gereserveerd, echter dient dit nog verder te worden uitgezocht. 
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18. Randvoorwaarden
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In de doelstellingen wordt bewust gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit als het gaat om bezoekers. Kwaliteit leidt 
tot hogere bestedingen en herhaalbezoeken. Het gaat hier om doelgroepen die meer te besteden hebben en vaker terug 
komen. Tegelijkertijd moet ervoor gezorgd worden dat het aanbod voor zowel dag- als verblijfsrecreatie aansluit op deze 
doelgroepen en van goede kwaliteit is. Belangrijk is dat het productaanbod aantrekkelijk en kwalitatief genoeg moet zijn 
om in de etalage te zetten. Tevens wordt er naar gestreefd dat zoveel mogelijk betrokkenen in Terschelling zich 
ambassadeur voelen van de toeristische marketingstrategie. Het productaanbod en de samenwerking op het eiland zijn  
dan ook afhankelijk van elkaar voor een succesvolle marketingstrategie en het behalen van de doelstellingen.  

18. Randvoorwaarden 
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