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Samenstelling organisatie 2018 
Stichting Woerden Marketing kent een bestuur. Dit bestuur zorgt voor visie, beleid en strategie 

wat zij uitwerken met de directie van de stichting. De stichting kent een directeur bestaande uit 

K. Kusters welke zorgt voor de aansturing voor de totale organisatie van Woerden Marketing en 

het VVV.  

 

Het bestuur en de directie komt 6 x per jaar bij elkaar. De notulen worden voorgelegd bij de Raad 

van Toezicht ter kennisname. De Raad van Toezicht komt 4 x per jaar bij elkaar. 

Samenstelling bestuur 
Stichting Woerden Marketing is op 2 oktober 2012 opgericht. 
 
Het bestuur van Stichting Woerden Marketing is bij de afsluiting van het verslagjaar 2018 als volgt 
samengesteld: 
 

✓ Dhr. W. den Boer, voorzitter bestuur Stichting Woerden Marketing 
✓ Dhr. L. Albers, secretaris bestuur Stichting Woerden Marketing 
✓ Mevr. G. Kesteren, algemeen bestuurslid Stichting Woerden Marketing 
 

 
Samenstelling Raad van Toezicht 

Woerden Marketing kent een Raad van Toezicht. Deze zorgt voor algemeen toezicht op de 
financiële jaarstukken en handelen van de bestuurder van de Stichting Woerden Marketing. 
 
Woerden Marketing komt 4 x per jaar bijeen met haar Raad van Toezicht. Hierbij legt Woerden 
Marketing haar plannen voor en legt financiële verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
 
Bij het afsluiten van dit verslagjaar telt de Raad van Toezicht twee leden, zoals aangegeven in het 
samenstellingsoverzicht. 
 
De Raad van Toezicht is bij de afsluiting van het verslagjaar 20178als volgt samengesteld:  
 

✓ Voorzitter RVT  - Dhr. S. Havinga 
✓ Secretaris RVT - Dhr. H. Voorn 
✓ Algemeen lid  RVT– Dhr. J. Zwaneveld 
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Het Team van Stichting Woerden Marketing is bij afsluiting van het verslagjaar 2018 als volgt 
samengesteld.  
 
1 Directeur - Mevr. K. Kusters 0,6 FTE 
Mevr. K. Kusters is belast met aansturing, coördinatie, beleid en strategie op gebied van 
citymarketing, toerisme & recreatie en het VVV Woerden. 
 
2 Projectmanager  – Mevr. K. Jansen In de Wal 0,8 FTE 
Houdt zich bezig met de uitvoer van projecten op het gebied van marketing communicatie & 
toerisme en recreatie.  
 
3 Marketingmedewerker – Mevr. A de Bruijn 0,6 FTE 
Houdt zich bezig met media en pers en marketingcommunicatie. 
 
4 Coördinator Kaaspakhuis/VVV Woerden - Mevr. M. Driessen 0,8 FTE 
Coördinatie en aansturing van het Kaaspakhuis Woerden op gebied van arrangementen & 
groepen. 
 
4 Medewerker VVV/WM – Mevr. M. Martens 0,4 FTE 
Houdt zich bezig met de winkelverkoop, ontvangst van gasten, facturatie/cijfers.  
 
5 Medewerker VVV – Mevr. J. van Wijk 0.4 FTE 
Houdt zich bezig met de winkelverkoop, ontvangst van gasten, inkoop en voorraad, roosters en 
vrijwilligers. 
 
Daarnaast zijn er bij het afsluiten van het jaar 4 stagiaires ingezet; 
 

✓ Vera van Luijk  – marketingcommunicatie 0,8 FTE 

✓ Denna Rhabi – marketingcommunicatie 0,8 fTE 

✓ Lisa Buijs – VVV medewerker 1 FTE 

✓ Anne Mackenzie – VVV medewerker 1 FTE 

Bij het afsluiten van het jaar zijn er 6 vrijwilligers welke in de VVV winkel een aantal dagdelen per 

week de winkel en het ontvangst van de gasten van het Kaaspakhuis verzorgen. Gezamenlijk 

zorgen zij voor 0,4 FTE. 
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CITYMARKETING 2018 

Gerichte marketingcommunicatie draagt bij aan de economische spin-off voor Woerden. 

Woerden Marketing zet hier al een aantal jaar consistent op in als verbinder voor de stad. De 

positieve resultaten en de inzet op nieuwe samenwerkingen hebben geleid tot een groei van de 

organisatie. 

In 2018 is er ingezet op de continuering van de lopende projecten, activiteiten en 
samenwerkingsverbanden. Dit draagt bij aan de overkoepelende doelstelling: het merk en 
identiteit van Woerden versterken, de bekendheid vergroten en meer bezoekers naar Woerden 
te halen. 
 
Om dit doel te bereiken zijn er 4 hoofddoelen opgesteld in het jaarplan 2018: 
 

1 Marketingcommunicatie & promotie Woerden  

2 Recreatie & (zakelijk) toerisme Woerden  

3 Samen verbinden en vertellen  

4 Woerden, regionale inzet op samenwerking 

Missie 

Door een goede en eenduidige marketingcommunicatie, gastheerschap en informatie worden 

nieuwe bezoekers aangetrokken en behouden. Hierdoor wordt de lokale economie gestimuleerd. 

Dit wordt gedaan door het merk Woerden en haar specifieke kernwaarden, uit te vergroten en als 

begrip kenbaar te maken bij bezoekers, bewoners en ondernemers.  Een gemeente met vele 

mogelijkheden op het gebied van (zakelijk) toerisme, recreatie en cultuur. Een stad waar men 

prettig kan wonen, werken en recreëren welke de moeite waard is om te bezoeken vanwege de 

uniciteit. 

Strategie 

“Vertellen, verbinden en vernieuwen” Door in te zetten op 

vertellen wordt eenduidigheid gecreëerd. Door de 

verbinden zetten we in op het stimuleren van de 

economische en sociale continuïteit en kwaliteit. We 

vernieuwen door combinaties te maken, nieuwe 

samenwerkingen te benutten en spelen in op de 

maatschappelijke ontwikkeling “delen in plaats van 

hebben”.  
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Doelstelling Citymarketing 

Woerden genereert 5% meer bezoekers op 

overnachten en recreatie. Deze bezoekers geven 

gemiddeld per dag een bedrag uit van 42,20 per 

persoon. Dat betekent een extra omzet van 

1.113.400 euro per jaar. 45% wordt uitgegeven in 

horeca, en 41% wordt uitgegeven in winkels en 14% 

wordt uitgeven aan overige zaken. Dit laat zien dat 

recreatie en toerisme een  structurele bijdrage levert 

aan het economisch belang van Woerden.  

 

 

Waarde van citymarketing 
Naast meetbare kosten/baten in Woerden welke verder in dit jaarverslag terug komen levert 

Woerden Marketing ook een grote bijdrage aan de immateriële waarde voor de marketing en 

promotie voor de stad. De nauwe samenwerking van Woerden Marketing, VVV met Stichting 

Kaaspakhuis zorgt ervoor dat het Kaaspakhuis een toeristische trekpleister en icoon van Woerden 

is geworden. 

 
Per mei 2017 zijn drie organisaties gevestigd in één pand, het Kaaspakhuis. Diverse functies 
komen in het pand bij elkaar: 

➢ Excellent gastheerschap en informatievoorziening 
➢ Nieuwe toeristische attractie 
➢ Exploitatie winkel voor de nodige inkomsten 
➢ Leerprogramma’s voor laaggeschoolden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  
➢ Maatschappelijke en sociale functie 

 
Woerden Marketing verzorgt de exploitatie van de VVV winkel en het Kaaspakhuis. Dit doet zij in 
2018 met een team van:  

➢ 3 medewerkers voor marketing communicatie en projecten 
➢ 1 coördinator Kaaspakhuis/VVV 
➢ 2 medewerkers VVV/Kaaspakhuis 
➢ 4 Stagiaires 
➢ 15 Gastvrouwen/vrijwilligers in de VVV 

 
Hiermee draagt Woerden Marketing op een grote wijze bij aan de werkgelegenheid en de 
maatschappelijke impact in Woerden. Hieronder staat verder toegelicht van de exacte 
economische impact is van citymarketing.  
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Vrijwilligers VVV* 
De inzet van 15 vrijwilligers voor de VVV en het Kaaspakhuis levert een voordeel op van 109.200 
euro per jaar, deze worden aangestuurd door Woerden Marketing. (2x7 uur per dag, 84 uur per 
week, 4.368 uur per jaar, 25 euro per uur) 
 
Stagiaires* 
Woerden Marketing heeft in 2018 4 stagiaires ingezet welke gezamenlijk 4.650 uren x 25 euro 
inzetten voor de citymarketing van Woerden. Dit levert een voordeel op van 117.000 euro per 
jaar. 
 
Partners in Promotie Woerden Marketing* 
Diverse organisaties dragen bij aan de marketing van Woerden, zowel immaterieel als financieel. 
Dit zijn de 38 Partners in Promotie van Woerden Marketing, welke elk jaar worden uitgebreid. Dit 
levert een gezamenlijk voordeel op van 16.510 euro. Woerden Marketing heeft deze Partners 
nodig om de Citymarketing voor Woerden te kunnen uitvoeren.  
 
Inkind bedragen 
Jaarlijks worden er meer management uren ingezet dan dat wordt uitgekeerd. Het management 
zet 672 uren in op jaarbasis die niet worden gehonoreerd. Dit levert een bedrag op van 33.600 
euro per jaar. Daarnaast levert de inzet van bestuur en RVT op vrijwillige basis circa 200 uur per 
jaar met een bedrag van 10.000 euro.   
 
Economisch belang van toerisme* 
Toerisme in steden brengt een groot economisch belang met zich mee. Zowel op het gebied van 
werkgelegenheid als directe inkomsten. Uit onderzoek (kerncijfers NBTC, thema steden, 2013) is 
gebleken dat de gemiddelde  uitgaven van (Nederlandse) bezoekers tijdens een toeristisch 
bezoek aan een Nederlandse stad gemiddeld €42,20 p.p. is. Hiervan wordt 41% aan winkels, 45% 
aan horeca en 14% aan overige bestedingen uitgegeven. De horeca en winkels profiteren dus ook 
fors van de bezoekersaantallen in een stad en dit geeft aan welk economisch belang het toerisme 
met zich mee brengt. 
 
*een uitgebreide toelichting is te vinden in het document ‘’Waarde van citymarketing Woerden 
2018’’. 
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PROJECTEN 2018 
Stichting Woerden Marketing heeft in 2018 43 projecten verzorgd op het gebied van marketing 
communicatie en recreatie & toerisme. Deze projecten zijn uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente Woerden en met medewerking en cofinancieringen van stakeholders.  
 

1  Marketingcommunicatie & Promotie Woerden 

1. Website Beleefwoerden.com  
In 2018 is er,  buiten redactie, structurele inzet gedaan op optimalisatie en adwords campagnes. 
Dit heeft geresulteerd in 131.300 bezoekers op de website ten opzichte van 110.000 bezoekers in 
2017. 85% komt binnen via organisch zoekverkeer en 15% komt direct binnen. Dit is een stijging 
van circa 10% ten opzichte van het jaar 2017.  
 
2. Meertaligheid website Beleefwoerden.com  
Eind 2018 is project meertaligheid op de website volledig afgerond. Met een Engelse en Duitse 
vertaling op de belangrijkste pagina’s kunnen ook internationale bezoekers hun weg vinden. Uit 
de online cijfers blijkt dat er meer internationale bezoekers op de website komen, 12% in 2018 dit 
is het dubbele ten opzichte van het jaar 2017.  
 
3. Social media  
De strategie voor Social media is bijgestuurd naar aanleiding van veranderingen in de online 

marketing. In 2018 is meer ingezet op Instagram en daarnaast is er ingezet op de regionale 

samenwerking, ook in de online communicatie; door het realiseren van goede verwijzingen naar 

Regio Utrecht, CheeseValley, Groene Hart en NBTC. Daarnaast is er een contentplanning 

ontwikkeld; om mede hierdoor meer in te spelen op de unieke kernwaarden van Woerden.  

Er zijn 12 facebookcampagnes en winacties uitgezet. De kanalen Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest en Youtube worden gebruikt. Facebook blijft het grootste kanaal, Instagram heeft in 

2018 een sterke groei laten zien; in 2018 waren er 880 volgers, terwijl er in 2017 circa 400 volgers 

waren. In 2018  is ook meer inzet gedaan op LinkedIn voor de doelgroep ondernemers en de 

doelgroep zakelijk toerisme via het kanaal Ontmoet Woerden. 

De bezoekersaantallen van Social media zijn gegroeid naar meer dan 6.700 volgers/likers. Het 

bereik is ruim 1.500.000 consumenten op jaarbasis.  

4. Media en persbewerking  
In 2018 is ingezet op o.a. wekelijkse uitjes, persberichten, advertising en het veelvuldig 
uitnodigen van bloggers en journalisten. Dankzij de regio samenwerkingen is Woerden breder 
zichtbaar middels advertising tegenover lagere kosten.  
Dankzij deze media en pers inzet is in 2018 een perswaarde behaald van ruim 360.000 euro. Dit 
betekent dat er een groot voordeel is behaald met betrekking tot free publicity ten opzichte van 
de werkelijke budget inzet.  
 
5. Maandelijkse UITagenda  
De UITagenda is in 2018 tweemaandelijks uitgegeven. Dit zijn zes edities per jaar met een totale 
oplage van 15.000. De UITagenda’s zijn verspreid bij high traffic locaties in de gemeente Woerden 
en TIP/VVV’s in het Groene Hart. 
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6. Infozuil  
In 2018 is de strategie betreft de infozuil aangepast. Hierop worden nu standaard uitingen 
vertoond, hiernaast wordt er verwezen naar BeleefWoerden.com als website voor meer 
informatie rondom deze activiteiten. Dit levert een bereik op van 40.000 passanten per dag.  
 
7. Beleef Woerden folderlijn  
Voor het nieuwe toeristenseizoen van 2018 zijn er vijf nieuwe folders opgezet en ontwikkeld in 
samenwerking en cofinanciering met Woerdense ondernemers. De folders ‘Historie & 
Bezienswaardigheden’, ‘Overnachten’, ‘Eten, Drinken en Uitgaan’, ‘Omgeving & activiteiten’ en 
‘Boerenmarkstad’ uitgegeven in een oplage van 40.000 folders totaal. In opdracht van de 
gemeente met behulp van het aanjaagbudget is de folder ‘Hoe wordt kaas gemaakt’ ontwikkeld. 
De folders zijn verspreid op high traffic locaties in Woerden, regio en VVV/TIP’s in het Groene 
Hart. 
 
8. Buitenbordreclame  
In het jaar 2018 zijn de banieren vernieuwd. De banieren heten de bezoekers welkom door 
middel van een beeld van Woerdense highlights en de tekst ‘Welkom in Woerden’. Dit is geheel 
ontwikkeld in de stijl van Beleef Woerden en Woerden Marketing.  
 
9. Nieuwsbrieven  
Ieder kwartaal wordt er een nieuwsbrief verspreid naar stakeholders over projecten, actuele 
gebeurtenissen en successen. Tevens is er een nieuwsbrief opgezet vanuit Beleef Woerden voor 
de potentiele bezoekers, deze wordt 4x per jaar verstuurd. Adressen hiervoor zijn verzameld 
tijdens de Vakantiebeurs en fiets- en wandelbeurzen (ca. 1.500).  
 
10. LEVEN magazine  
De inzet op het LEVEN magazine is in 2018 doorgezet. Vier keer per jaar 
komt het LEVEN magazine uit met een spread over Woerden. De spread 
wordt thematisch ingestoken passend bij het overkoepelende thema 
van het magazine. Het magazine wordt verspreid in de hele regio 
Utrecht in een oplage van 15.000 exemplaren. 
 

 
 
11. Inkoop advertising kranten/magazines  
De inkoop op advertising is in 2018 de focus gelegd op de 
samenwerking en versterking met de regio. Zo is er ingezet op redactionele en advertentie 
publicaties in de Recreatiekrant Utrecht en is er onder noemer Groene hart redactioneel ingezet 
op de Recreatiekrant Zuid-Holland.  
 
12. Woerdense Winterweken campagne  
In de maanden november en december is ngezet op de campagne “Woerdense Winterweken”. 
Woerden Marketing heeft alle activiteiten, evenementen en acties van Stadshart, horeca en 
recreatieve locaties gebundeld tot één campagne ‘Woerdense Winterweken’. De campagne 
bestond uit: een adwords campagne, een facebookcampagne, een folder en persberichting. Met 
deze campagne is aangehaakt op de gezamenlijke wintercampagne van Regio Utrecht. 
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13. Herontwikkeling logo’s 
In 2018 is de start gemaakt om het logo van Beleef 
Woerden volledig te herontwikkelen. De logo’s zijn in 3 
verschillende talen ontwikkeld, om zo alles in één lijn te 
houden en ook de internationale gast een herkenbaar 
beeld te geven. Daarnaast is het logo van Ontmoet 
Woerden in dezelfde stijl gegoten als de stijl van Beleef 
Woerden. 
In het kader van het merkbeleid is ook het logo van 
Woerden Marketing aangepast. De kleuren en de stijl 
komen overeen. 
 
14.  Cheesevalley communicatie 

Woerden Marketing heeft ingezet op het bieden van hulp voor de 4 gemeenten inzake de 

marketing en communicatie van de Cheesevalley alsook het organiseren van de persreis voor het 

Woerdense deel. De inzet van uren die Woerden hierin heeft verzorgd zijn inkind bedragen en 

betreffen ca 120 uren en levert een voordeel van 6000 euro op. 

15.  Inventarisatie Merk Woerden 

Woerden Marketing heeft ingezet op een inventarisatie op de marketingcommunicatie voor 

bedrijven. Diverse gesprekken zijn gevoerd met OKW, POVW en stakeholders. Deze gaven aan dat 

er geen behoefte is om  gezamenlijk marketingcommunicatie te voeren voor bedrijven. 

16.  Nationale citymarketing trofee 2018 

Wederom is Woerden Marketing genomineerd voor de Nationale citymarketingtrofee 2018. Een 

lovend juryrapport is hiervan het gevolg. 
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17.  Campagne Kastelen en Buitenplaatsen 

Met partners uit regio Utrechten het NBTC is de campagne ‘Kastelen en Buitenplaatsen’ opgezet 

om in te spelen op de behoefte van internationale toeristen. 56 locaties in de regio waaronder 

Woerden zijn hierin vertegenwoordigd. 

 



 

12 
 

2 Recreatie & (zakelijk) Toerisme  

18. Vakantiebeurs  
In januari 2018 is Woerden gepromoot op de Vakantiebeurs met een eigen stand in het Holland 
paviljoen. Inzet is gedaan met medewerkers van Woerden Marketing, ambassadeurs van de VVV 
Woerden en vrijwilligers van het Kaaspakhuis. In samenwerking met lokale ondernemers is een 
winactie opgezet om te komen tot conversie. Op de vakdag van de vakantiebeurs zijn er diverse 
contacten geweest met incoming reisorganisaties, reis-journalisten en reis-bloggers (influencers) 
Dit heeft c.a. 3.500  geïnteresseerde bezoekers op de stand opgeleverd, veel pers- en media 
aandacht en 400 mailadressen middels de beursactie. 
 
19 Fiets- en wandelbeurs Utrecht 
In samenwerking met de regio Utrecht is de regio gepromoot op de fiets- en wandelbeurs in 
Utrecht. Binnen de stand Visit Utrecht Region hadden de diverse steden en gebieden een eigen 
desk, waar de eigen stad in gezamenlijkheid met de regio is gepromoot. De meerwaarde is dat je 
gezamenlijk meer te bieden hebt voor de bezoeker. Inzet is gedaan door medewerkers van 
Woerden Marketing en de ambassadeurs van de VVV. Dit heeft c.a. 1.500 geïnteresseerde 
bezoekers op de stand opgeleverd, pers- en media aandacht en 350 mailadressen middels de 
beursactie.   
 
20 Fiets- en wandelbeurs Gent - België 
In samenwerking met de regio Utrecht is de regio gepromoot op de fiets-en wandelbeurs in Gent. 
Binnen de stand Visit Utrecht Region hadden de diverse steden en gebieden een eigen desk, waar 
de eigen stad in gezamenlijkheid met de regio is gepromoot. De meerwaarde is dat je gezamenlijk 
meer te bieden hebt voor de bezoeker. Inzet is gedaan door medewerkers van Woerden 
Marketing en de ambassadeurs van de VVV .  Dit heeft 500 mailadressen opgeleverd. 

 

21 ITB Berlijn – internationale toerismebeurs 
Woerden Marketing heeft als vakbezoeker de ITB in Berlijn bezocht. In twee dagen tijd is er 
concreet contact gelegd met 7 geïnteresseerde vakorganisaties welke Woerden willen bezoeken 
met groepen. 
 
22 Inspiratie dag voor vakorganisaties/pers/inluencers 
In 2018 zijn er meerdere inspiratie dagen georganiseerd. Tijdens deze dagen worden 
vakorganisaties en journalisten door Woerden geleid om de iconen en locaties te bekijken voor 
overnachten en recreatieve mogelijkheden. Hierdoor zijn er vele artikelen geschreven over 
Woerden. Daarnaast zijn vakorganisaties en influencers (bloggers)  ook individueel op bezoek 
geweest in Woerden.  
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23    Recreatie & Toerisme bijeenkomsten 2 x per jaar 
Het toeristenseizoen is in maart geopend tijdens de jaarlijkse Recreatie & Toerisme bijeenkomst. 
Deze bijeenkomst is georganiseerd in de Hall en er waren ongeveer 50 tot 60 ondernemers uit de 
gemeente Woerden en directe regio aanwezig. Tijdens de bijeenkomsten zijn de 
citymarketingplannen en nieuwe projecten voor het toeristenseizoen 2018 gepresenteerd. 
Daarnaast is er een interactieve workshop verzorgd over storytelling waarbij ondernemers met 
innovatieve ideeën kwamen. In 2018 werd er voor het eerst in oktober  een 2e Recreatie & 
Toerisme bijeenkomst georganiseerd in Het Kasteel. Er was een interactieve workshop 
gastvrijheid. De huidige ontwikkelingen in recreatie & (zakelijk) toerisme zijn gepresenteerd.  
 
24    Partner in promotiepakketten 
Middels de partnerpakketten dragen ondernemers en organisaties bij aan de citymarketing van 
Woerden, waarin zij ook profiteren van extra promotie en zichtbaarheid (win- win situatie). In 
2018 heeft Woerden Marketing het partnernetwerk uitgebreid naar 38 aangesloten partners die 
zowel financieel als in diensten bijdragen.  
 
25 Collectief Ontmoet Woerden 
De unieke en inspirerende locaties die zich in Woerden bevinden is een potentieel marktaanbod 
voor bezoekers met een zakelijk motief. In combinatie met de vele overnachtingsmogelijkheden 
en horeca biedt Woerden een compleet en gastvrij aanbod. Een gezamenlijk aanpak van 16 
ondernemers uit Woerden op het gebied van marketing en communicatie wordt verzorgd via 
ontmoetwoerden.nl om Woerden als MICE bestemming te vermarkten.  
 
In 2018 is buiten website, social media, nieuwsbrief en inzet op media- en pers ook inzet gedaan 
op een regionale samenwerking met Utrecht en deelname op de Eventsummit in januari. 
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3 Samen verbinden en vertellen 
 
26    VVV Woerden en het Kaaspakhuis 
Woerden Marketing verzorgt de functie van VVV toeristeninformatiepunt met inzet van 2 
medewerkers in vaste dienst, vrijwilligers en stagiaires. Woerden Marketing en de VVV zorgen 
gezamenlijk voor de optimale customer journey van de bezoekers van Woerden. De bezoekers in 
de VVV kunnen direct een bezoek brengen aan de Cheese Experience en de bezoekers van de 
Cheese experience worden gastvrij ontvangen in de VVV Woerden. 
 
27    Leerbedrijf voor stagiaires 
Woerden Marketing is erkend leerbedrijf voor stagiaires. Bij het afsluiten van het boekjaar 2018 
heeft Woerden marketing 39 stagiaires mogen opleiden. Dit zijn studenten met de volgende 
opleidingen: marketing, communicatie, journalistiek, media en management, toerisme.  
 
28 Bezoekersmonitor 
In de periode mei en juni is de bezoekersmonitor uitgevoerd in de categorieën; recreatieve 
locaties, top evenementen en overnachtingslocaties. Uit de bezoekersmonitor blijkt dat de 
bezoekers in Woerden wederom zijn gestegen in het jaar 2018 t.o.v. 2017. De stijging is 
voornamelijk te zien bij de  overnachtingslocaties in Woerden. Hieruit kunnen we concluderen 
dat bezoekers niet alleen toenemen, maar ook langer verblijven in Woerden. Als we kijken naar 
het totale aantal zien we een stijging van 5% in het aantal bezoekers. Meer informatie over deze 
meting vindt u in de bijlage: bezoekersmonitor Woerden.  
 
29 Arrangementen ontwikkeling 
In samenwerking met ondernemers zijn diverse arrangementen ontwikkeld welke worden 
aangeboden in de VVV Woerden. Eind 2018 zijn er 8 combinatie arrangementen beschikbaar voor 
bezoekers.   
 
30 Direct mailings 
In 2018 zijn direct mailings verstuurd naar potentiele bedrijven in Woerden en de regio. Doel 
hiervan is om de bedrijven te informeren over het aanbod en de mogelijkheden die Woerden, het 
VVV en het Kaaspakhuis kunnen bieden.  
 
31 Havenpakketjes 
In de zomermaanden zijn informatieve havenpakketten over Woerden samengesteld door de 
VVV Woerden voor de havenmeester voor passanten.  
 
32 Cadeaubonnen, vouchers en plattegronden 
Om bezoekers zo gastvrij mogelijk te voorzien van producten en diensten, is er naast 
productinkoop ook inzet gedaan op de ontwikkeling van cadeaubonnen,  vouchers en 
plattegronden om hiermee zoveel mogelijk aandacht te creëren voor Woerden, het Kaaspakhuis 
en het VVV met haar mogelijkheden.  
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4 (regionale) samenwerkingen 

33 Samenwerking Stichting Kaaspakhuis 
Middels de samenvoeging Kaaspakhuis, VVV Woerden en Woerden Marketing in 2017 op één 
locatie kunnen de kosten en inkomsten worden gedeeld. Hier profiteren alle partijen van.  
 
34 Samenwerking Recreatie & Toerisme koersgroep 
In 2016 is door de recreatie & toerisme ondernemers in 
samenwerking met de gemeente Woerden een visie Recreatie 
& Toerisme geschreven voor de komende jaren. Middels deze 
nieuwe visie worden de ondernemers betrokken om zelf 
initiatieven in te dienen en uit te voeren om de Recreatie & 
toerisme in Woerden te verbeteren en bevorderen. Er is een 
koersgroep opgezet die dit gaat faciliteren. Woerden 
Marketing heeft uren ingezet om te advies te geven over de 
visie en advies te geven binnen de koersgroep. Dit project 
loopt door in 2018. 
 
35 Zitting in Vestingraad tav ontwikkeling binnenstad visie 2018-2022 
Tezamen met stakeholders uit de vestingraad heeft Woerden Marketing zitting genomen om met 
gemeente de prioriteitenlijst verder uit te werken en waar nodig inzet te doen ter versterking van 
de binnenstad van Woerden. 
 
36 Cultuur project 
Studenten van de Hogeschool Rotterdam – Minor Cultuur hebben zich 10 weken ingezet om een 
concept uit te werken voor een nieuw op te zetten evenement ontwikkeld. Hier is verder geen 
vervolg aan gegeven.   
 
37 Cheese Valley campagne(s) 
In samenwerking met de NBTC en de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard en Bodegraven wordt 
ingezet op de Cheesevalley om meer (inter)nationale bezoekers te trekken naar dit gebied. 
Woerden Marketing heeft inzet gedaan op marketing communicatie als ook inzet op de persreis 
in uren.  
 
38    Regio Utrecht 
Woerden Marketing heeft zitting in de stuurgroep van Regio Utrecht met 4 partijen. Woerden 
Marketing zet INkind uren in voor de strategie en aansturing. Gezamenlijk is er gewerkt aan 
marketing acties voor het jaar 2018 teneinde de Regio en daarmee Woerden te 
vertegenwoordigen bij de doelgroep Duitsland en België. 
 
39 Regio marketingstrategie het Groene hart van Holland 
In samenwerking met marketeers uit het Groene Hart, o.a.: Archeon, Avifauna, Alphen marketing, 
Zoetermeer marketing, Diemen marketing en Kaag & Braassem marketing, is er gewerkt aan de 
nieuwe regio marketingstrategie. De partijen hebben 3 projecten uitgewerkt om het Groene hart 
te verbinden en versterken. Woerden Marketing fungeert als belangrijke trekkersrol binnen het 
platform. 
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40  Regio samenwerking Groene hart van Holland VVV’s 
Woerden Marketing heeft als VVV licentiehouder de samenwerking opgezocht met andere VVV’s 
in de regio, zodat zij ook kunnen voortbestaan in de toekomst. Middels een regio-licentie kunnen 
de VVV’s aansluiten bij Woerden Marketing en het VVV merk blijven voeren inclusief de 
bijbehorende verkoop van de VVV cadeaubonnen. In  2018 zijn er vijf VVV’s officieel aangesloten 
bij de VVV Woerden: VVV Boskoop, VVV Montfoort, VVV Nieuwkoop en VVV Alphen aan den Rijn 
en VVV Abcoude. Zij dragen allen het merk Groene hart en in 2018 wordt verder vorm gegeven 
aan deze samenwerking.  
 

41  VVV Nederland kennisnetwerk 
Binnen VVV Nederland is een kennisnetwerk opgezet, bestaande uit de 
destinatiemarketingorganisaties in Nederland met een VVV licentie. Naar aanleiding van de 
eerste bijeenkomst zijn diverse expertgroepen opgezet. Woerden Marketing doet actief mee 
binnen de expertgroepen Binnenland Marketing en Gastvrijheid & hospitality. In gesprek met de 
andere destinatiemarketingorganisaties wordt gekeken hoe we elkaar nog meer vooruit kunnen 
helpen middels kennis delen. 
 
42  Netwerken, bijeenkomsten en workshops 
Diverse netwerkbijeenkomsten en workshops zijn gedurende het jaar bijgewoond om op de 
hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen binnen de sector en om verbindingen te leggen 
tussen diverse partijen. Lokale, regionale en nationale bijeenkomsten zoals: OKW, Ondernamen, 
regio bijeenkomsten Utrecht en Groene hart, citymarketing sessies van Bureau Buhrs, 
kennissessies van Insiders, kennissessies van VVV Nederland.  
 
 
43   Boerenmarktstad/Koeiemart immaterieel erfgoed 
Woerden Marketing heeft zitting in de kerngroep immaterieel erfgoed Koeiemart als onderdeel 
van de Boerenmarktstad gremium. Woerden Marketing zorgt voor uitvoering van communicatie 
voor Koeiemart en Boerenmarkstad.  
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RESULTATEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN 

 

Samenvatting resultaten 2018 

De diverse projecten en structurele inzet op marketingcommunicatie heeft geleid tot positieve 
effecten en resultaten. Hieronder een globaal overzicht van de meetbare resultaten.  
 
De website Beleefwoerden.com heeft in 2018 ruim 130.000 bezoekers bereikt. Het bereik blijft 
groeien.  
 
Social media bereik – ruim 3.800 fans op Facebook, bijna 1.400 volgers op Twitter en 900 volgers 
op Instagram van Beleef Woerden. Voornamelijk Instagram is gestegen, dit aantal volgers is in 
2018 verdubbeld ten opzichte van 2017. Daarnaast is er nog een Facebookbereik via 
Boerenmarktstad van 1.600 fans en een bereik via Ontmoet Woerden van 200 fans. Dit levert een 
bereik op van 7.900 consumenten per dag.  
 
Alle media- en perspublicaties hebben in 2018 een perswaarde van ruim €360.000 opgeleverd. 
Afgelopen jaar was dankzij de internationale persreis ook veel internationale media aandacht 
voor Woerden en de regio. 
 
In de het VVV/Kaaspakhuis zijn per maand gemiddeld 1330 bezoekers ontvangen. In totaal zijn er 
16.000 bezoekers ontvangen in 2018. Ongeveer 45% van de bezoekers komen uit Woerden en 
directe regio, 25% komt uit de rest van Nederland, 7% uit het buitenland en 23% van de 
bezoekers bestaan uit groepen.  
 
De bezoekersstijging in Woerden op het gebied van overnachten, recreatieve locaties en top 
evenementen is een stijging van 4% ten opzichte van 2017.  
 
Het binnenlands toerisme in Nederland is in 2018 gegroeid met 2% en het inkomend toerisme is 
in 2018 gegroeid met 11%. De gemeente Woerden loopt dus heel goed in lijn met deze landelijke 
cijfers, gezien de 9% stijging. 

 

 

 

 

 


