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ORGANISATIE

Elke citymarketingorganisatie is anders. Niet alleen de 
opdracht verschilt, maar ook elk gebied is anders. Met eigen 
kwaliteiten, ambities en smaakmakers.

Wat alle citymarketingorganisaties doen is hun gebied op 
aansprekende wijze in de etalage zetten. Ze geven nieuwe 
ontwikkelingen vorm binnen hun opdracht en werken daar 
samen met inwoners, organisaties en bedrijven aan. 
Dat doen we vanuit Ede Marketing met plezier, elke dag. 

Met een klein team van 3.5 fte is gewerkt aan het neerzetten 
van de organisatie, het ontwikkelen van basismateriaal 
en communicatiekanalen, de eerste campagnes en de 
inrichting van de werkprocessen.

Het thema Veluwe is nu goed zichtbaar. Van huisstijl en 
beeldbank tot de lancering van Bezoek-Ede.nl. 

Hoogtepunten in 2019 waren de vier grote evenementen: het 
NK Wielrennen en de kindermountainbike route als trekker 
voor het voorjaar en de campagne rond militaire historie en 
Airborne in het najaar. 

Er ligt een mooie basis waar we de 
komende jaren steeds meer resultaat 
uit kunnen verwachten.” 
Mirjam Bink, namens bestuur Stichting Ede Marketing

In maart 2019 was het zover. Ede kreeg een eigen 
citymarketingorganisatie: Stichting Ede Marketing. 
Een organisatie die er niet alleen is voor de “city” 
maar voor heel Ede, van dorp tot buitengebied. Deze 
rapportage laat in vogelvlucht de resultaten zien van 
de prestatieafspraken.
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3De lancering van de mountainbikeroute voor kinderen in Ede haalde zelfs het NOS Jeugdjournaal



EXPERTISECENTRUM

Zo zijn o.a. presentaties gehouden voor Ede Centrum, 
Ondernemersvereniging Harskamp, Cultuurfonds Ede, 
Middelpunt van Nederland en het Hotelplatform. Daarnaast 
is meegedacht bij de opzet van onderzoek voor Toerisme 
Veluwe Arnhem Nijmegen (zakelijke evenementen) en 
de Veluwe Alliantie (toegangspoorten, militair toerisme, 
bezoekstromen op de Ginkelse Heide).

Bij de opzet van de citymarketingmonitor bleek dat 
bruikbare informatie over doelgroepen niet makkelijk 
en eenduidig voor handen was. We zijn begonnen met 
het verzamelen van gegevens. Om te komen tot een 
nulmeting heeft Hendrik Beerda Brand Consultancy 
onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is een vervolg op het 
merkonderzoek dat hij in 2016 voor de gemeente heeft 
gedaan. 

Online heeft Forresult een nulmeting gedaan naar de 
zoekvolumes in Google van voor Ede relevante zoekwoorden. 
Dit geeft ons input voor het optimaliseren van de site en 
inzet van social media. 

Door de focus op online zichtbaarheid rond bepaalde 
thema’s verwachten we dat onze sites op deze onderwerpen 
goed te vinden zijn bij Google, waardoor we ook zonder 
adverteren bezoek zullen gaan trekken. Ook verwachten we 
een stijging te zien in de zoekvolumes van die zoekwoorden. 
Dat duidt erop dat Ede vaker geassocieerd wordt met 
bijvoorbeeld wandelen, natuur, Airborne etc.

In 2019 is de start gemaakt met het expertisecentrum. 
In het expertisecentrum worden beleidsontwikkelingen 
en onderzoek voor relevante doelgroepen op de voet 
gevolgd. Via de Ede Marketing nieuwsbrieven en 
bijeenkomsten wordt deze informatie toegankelijk 
gemaakt voor bedrijven en organisaties. 
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EDE-MARKETING.NL

ADVIESSESSIES

94 

347

2.449
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WEBSITE IMPRESSIES VAN 4 - 31 DECEMBER 2019

 NIEUWSBRIEF ABONNEES

CLICKRATIO NIEUWSBRIEVEN

LINKEDIN IMPRESSIES

VERSTUURDE NIEUWSBRIEVEN

3 GEORGANISEERDE
BIJEENKOMSTEN
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181

51%



6 Food Unplugged

EVENEMENTENLOKET

Nieuwe evenementorganisatoren als Circus Maximus 
Hartstocht Winterwalk van de Hartstichting, Operation 
Faust en twee foodtruckfestivals hebben zo Ede gevonden. 
Daarnaast wordt o.a. meegedacht over de komst van het EK 
Volleybal en een groot cultureel festival.

Samen met relevante gemeentelijke afdelingen is gewerkt 
aan het stroomlijnen van het evenementenproces om te 
komen tot eenduidige kaders, financiering en richting 
voor evenementen in Ede. De gemeente zal vanuit haar rol 
hiertoe een aanzet geven in 2020, waarna opnieuw gekeken 
wordt naar de rol van Ede Marketing in dit proces.

De samenwerking binnen het Technisch 
evenementenoverleg en het PO Evenementen verliep 
constructief. In 2019 zijn praktische werkafspraken gemaakt 
met de gemeentelijke afdeling Vergunningen over de 
taakverdeling. Vergunningen blijft verantwoordelijk 
voor correcte vergunningaanvragen. Daarnaast zijn 
afspraken gemaakt om te komen tot een formele 
evenementenjaarkalender. Deze zal in de loop van 2020 
geïntroduceerd worden.

Ede Marketing helpt (vooral nieuwe)
evenementenorganisatoren bij de opzet van hun evenement.
Ze geeft advies over subsidiemogelijkheden, locaties, 
geschikte timing, mogelijke partners in Ede en ondersteunt 
bij de promotie. Een inloopspreekuur bleek niet nodig, er 
wordt op afspraak gewerkt.

Ede Marketing is eerste aanspreekpunt voor 
evenementenorganisatoren die hun plan voor het 
evenement nog aan het vormgeven zijn. Steeds 
meer organisatoren vinden hun weg naar het 
evenementenloket.
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Ede Marketing ondersteunt organisatoren desgewenst 
ook bij promotie. Naast inzet van de eigen kanalen 
is een toolkit lowbudgetpromotie gemaakt die 
evenementenorganisatoren helpt om hun evenement 
effectiever te promoten.

Evenementen rond de thema’s Food en Veluwe kregen 
extra ondersteuning omdat ze ‘on brand’ zijn. Daarnaast 
werden in 2019 het NK Wielrennen, Heideweek, Wings of 
Freedom en Airborne Luchtlandingen en Herdenking Ede 
extra gepromoot via Uitladders, online kanalen en tippen van 
relevante media.

Het partnerschap met het Kröller Müller Museum kreeg 
invulling via de openstelling van de schuilkelder van het 
museum. De openstelling haalde zelfs het NOS journaal. 

Als aanvullende opdracht van de Gemeente Ede heeft Ede 
Marketing eenmalig € 20.000 beschikbaar gesteld voor de 
ondersteuning van kleine evenementen. 

Uit dit budget hebben in 2019 30 organisatoren een kleine 
financiële bijdrage gehad. Daarnaast ontving ook de 
Heideweek een bijdrage via het budget van Ede Marketing. 

De door Ede Marketing ontwikkelde 
strategie en de focus op peilers maakt het 
ook voor partijen als het Kröller-Müller 
Museum makkelijker om samen te werken 
op thema’s die belangrijk zijn.”
Lies Boelrijk, hoofd Marketing & Business Developtment, Kröller-Müller Museum
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EVENEMENTEN ON BRAND

FINANCIEEL 
ONDERSTEUNDE 
EVENEMENTEN

EVENEMENTEN OP
BEZOEK-EDE.NL

VERGUNNINGS-
PLICHTIGE
EVENEMENTEN

TOTAAL = 240

87

15

130

Evenementen rondom de thema’s food, 
Veluwe, militaire historie en overige thema’s.

30

325

FOOD

VELUWE

OVERIG

MILITAIRE 
HISTORIE

8
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240



10 23De Airborne Luchtlandingen op de Ginkelse Heide trok in 2019 voor het eerst ruim 100.000 bezoekers 11



GASTHEERSCHAP-
FUNCTIE
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Alle informatiepunten zijn in het najaar aangekleed in de 
nieuwe Ede huisstijl. Er zijn werkafspraken gemaakt over 
o.a. assortiment en informatievoorziening met de vijf VVV 
Informatiepunten in Ede, Bennekom, Lunteren, Otterlo en 
Harskamp.

De Uitagenda is 4x uitgekomen in 2019 en kon met deze 
frequentie goed aansluiten op het aanbod in elk seizoen. De 
evenementenkalender in Ede is vooral goed gevuld in de 
periode april t/m oktober. Daarbuiten is weinig aanbod.

Toeristisch/recreatieve bedrijven en attracties zijn ingevoerd 
in de bezoek-ede.nl website, zodat ze eenvoudig te vinden 
zijn op één plek. 

De toeristische promotiecampagnes werden ondersteund 
met posters. Zowel agenda als posters werden verspreid 
op alle toeristische locaties in Ede en op plekken waar veel 
bezoekers komen.

Met meer dan 1 miljoen toeristische overnachtingen 
per jaar is Ede de twee na grootste toeristische 
bestemming op de Veluwe. Om de zichtbaarheid te 
vergroten is gewerkt aan het fysiek beter zichtbaar 
maken van het gebied en van het moois in Ede. 

Wij zijn enthousiast over de nieuwe make-over 
van ons informatiepunt. Door de herkenbare 
kleuren en pictogrammen weet de toerist ons 
weer goed te vinden.” 
Leendert en Bianca van Beek, VVV Informatiepunt Harskamp 

“
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Opzet toeristische plattegrond



Foodvalley.nl en het World Food Center hebben een centrale
rol bij de ontvangst van zakelijk bezoek en delegaties. Op
communicatiegebied is ondersteuning verleend, 
bijvoorbeeld bij de promotie van de Agri Food Week
en de persbenadering rond het World Food Center.

De digitale gastvrijheidstraining over Ede van Visit Veluwe is
via de Ede Marketing nieuwsbrief onder de aandacht 
gebracht bij de toeristisch-recreatieve sector. In 2019 hebben 
24 personen de digitale training gevolgd.
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Aankleding VVV Informatiepunt

Het was leuk om betrokken te worden bij 
de totstandkoming van de nieuwe look 
en helemaal bijzonder voor ons was dat 
burgemeester Verhulst en wethouder De 
Pater ons informatiepunt officieel kwamen 
openen.” 
Leendert en Bianca van Beek, VVV Informatiepunt Harskamp

“

VOORJAARSCAMPAGNE FIETSEN

NAJAARSCAMPAGNE 
WILD EN WANDELEN

ONTWIKKELD

BEZOEKERSCAMPAGNES 

OPLAGE: 69.OOO

BEREIK: 6.78 MLN

OPLAGE: 105.OOO

BEREIK: 2.58 MLN

OPLAGE: 700

BEELDEN: 625
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MEESTGESTELDE VRAGEN AAN DE VVV

WANNEER STAAT DE HEIDE IN BLOEI?

WAAR VIND IK DE MOUNTAINBIKEROUTE 
VOOR KINDEREN?
WANNEER ZIJN DE HEIDEMARKTEN?

UITAGENDA: 4X

PLATTEGROND: 4X

AANKLEDING VVV: 5X

BEELDBANK

CAMPAGNE POSTERS: 3X

Bereik: aantal personen dat met een bepaalde reclameboodschap wordt bereikt
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Site Bezoek-Ede.nl

MARKETING EN
COMMUNICATIE

De site Bezoek-Ede.nl werd na een half jaar al 3x zoveel 
bezocht als de voorgaande sites. 
 
Samen met de gemeente Ede is besloten om de militaire 
geschiedenis van Ede meer in het landschap zichtbaar te 
maken middels 30 verhalen rondom het Landmark. Er zijn 
veel zaken die daarbij belangrijk zijn: de juiste historische 
informatie, een leesbaar verhaal voor de doelgroepen, maar 
ook pakkende teksten en de juiste uitstraling.

  

Ter gelegenheid van 75 jaar Herdenking werd aan de site een 
Engelstalig deel toegevoegd dat meteen intensief bezocht 
werd. Hierdoor werd het militaire verhaal van Ede voor 
het eerst internationaal toegankelijk. Ook de flyer voor de 
Landmark in het Engels en Nederlands was populair. 

In 2019 zijn twee campagnes uitgevoerd samen met Visit 
Veluwe gericht op de Nederlandse, Vlaamse en Duitse markt. 
De thema’s fietsen, wild en wandelen stonden centraal. De 
lokale campagnes sloten hierop aan. 

Via posters, Uitladders, banieren en Recreatiekrant voor de 
Veluwe werden aansprekende evenementen en de wandel- en 
fietsmogelijkheden in Ede onder de aandacht gebracht. 

De lancering van een nieuwe huisstijl, twee websites
en het ontwikkelen van basismateriaal was in het 
eerste jaar een stevige klus. Gelukkig waren de 
reacties positief, van zowel inwoners van Ede als 
bezoekers.

Het is prettig samenwerken, waarbij we 
onze inhoudelijke kennis kunnen bundelen 
met de bezoekersinfo en expertise van Ede 
Marketing” 
Marieke Fokkert, regisseur Recreatie & Toerisme, gemeente Ede 
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In het najaar is het concept voor het Ede Magazine 
ontwikkeld. Ook is begonnen met de opzet voor toeristische 
plattegronden voor Lunteren, Ede, Bennekom en Otterlo/
Harskamp. Bij de VVV Informatiepunten was al lang veel 
vraag naar plattegronden van het gebied.
Er is besloten om deze basismiddelen te lanceren bij de start 
van het seizoen in 2020.

Nu de basis communicatiekanalen rond het thema Veluwe 
ontwikkeld zijn, is het tijd voor intensievere samenwerking 
met o.a. toeristisch-recreatieve bedrijven.  In het najaar zijn 
de eerste gesprekken over het gezamenlijk promoten van 
Ede gevoerd. De interesse lijkt in eerste instantie vooral 
gericht op het samenwerken op campagnebasis en rond 
projecten.

Poster uit de najaarscampagne

MEEST BEZOCHTE 
PAGINA’S OP 
BEZOEK-EDE.NL

WILD EN WANDELEN IN EDE

WINTERTIPS EDE

MILITAIR TOERISME 

BEZOEK-EDE.NL

ONLINE 
CONTACT-

MOMENTEN

378.000

PERS-
ARTIKELEN

WAARVAN  6  INTERNATIONAAL
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WEBSITE IMPRESSIES

INSTAGRAM IMPRESSIES

FACEBOOK

IMPRESSIES

VOLGERS
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Juni t/m december 2019

7.646

541

303.531

67.935



COLLECTIEF
ACCOUNTMANAGEMENT
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Een intensievere samenwerking is inmiddels ontstaan met
de initiatiefnemers van 40 Dagen Eten uit de Streek, de
Wereldvoedseldag voor jongeren en Natuurcentrum Veluwe.

De gesprekken over militair toerisme bieden perspectief voor
de toekomst, te beginnen met bijvoorbeeld verwijzing naar
elkaar, op elkaar afgestemde openingstijden en promotie. 
Ook de samenwerking met de hotellerie in het Edese 
Hotelplatform krijgt vorm.

Gesprekken over WFC en NEON leverden in 2019 geen
concrete structurele mogelijkheden voor samenwerking op. 
Wel is op communicatievlak samengewerkt, door netwerken 
te koppelen, initiatieven uit te dragen en het persnetwerk in 
te zetten.

Bij de oprichting van Ede Marketing werden zakelijke 
evenementen als kansrijke optie genoemd. Ede Marketing 
heeft hier geen actieve rol in gekregen. In opdracht van de 
Veluwe Alliantie pakt Visit Veluwe dit nu op. Ede Marketing 
draagt bij in de vorm van informatie en advies.

Structureel samenwerken om samen te groeien, dat is
het uitgangspunt voor veel activiteiten van Ede 
Marketing. 2019 Was een jaar van verkennen en zaaien.
Militaire historie, de hotellerie en een samenwerking
rond food zijn de thema’s in de eerste oogst.

Wij zijn zeer tevreden over de 
samenwerking met Ede Marketing al is 
deze nog heel pril. Voor de toekomst zien 
we voor beide partijen een goede, maar 
vooral leuke samenwerking!” 
Frits van de Pol, Natuurcentrum Veluwe

“
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De ambtelijke stuurgroep is 3x bijeengekomen om
plannen uit te wisselen met Ede Marketing. Er is daarnaast 
regelmatig constructief overleg met gemeentelijke 
afdelingen.

De vertegenwoordiging van Ede in landelijke citymarketing 
en recreatief-toeristische netwerken krijgt steeds meer 
vorm. De landelijke citymarketing vereniging erkent de 
citymarketing ontwikkeling van Ede en plant daarom in 2020 
een studiereis naar Ede.

Input vanuit verschillende netwerken is van groot belang
voor de koers van Ede Marketing. Op basis hiervan wordt de 
brede stuurgroep ingevuld in 2020.

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met bedrijven en 
organisaties om te inventariseren waar gedeelde belangen 
liggen, zodat meer samengewerkt kan worden in 2020. 
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De nalatenschap van Helene Kröller-Müller is één 
van de kansrijke thema’s

SAMENWERKINGSVERBANDEN

NETWERKPARTNERS 

Militaire 
historie

Hotelplatform,  Jongeren 
Wereldvoedseldag,
Natuurcentrum Veluwe en samen-
werking rond Helene Kröller-Müller 

Verbinding 
bedrijven 
en inwoners 
rond voeding

VERKENNINGS-
FASE

BESLUIT TOT
SAMEN-

WERKING

CONCRETE 
PLANNEN

PROJECT IN
UITVOERING

PROJECT 
VOLBRACHT
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Onderzocht: NEON, WFC, zakelijke evenementen

Militaire historie: Klankbordgroep Veluwe Remembers, 
Liberation Route Europe, Airborne Region

Toerisme en Recreatie: NBTC (Nederlands bureau 
voor toerisme en congres), Kenniswerk Destination 
Nederland, VVV Nederland, Visit Veluwe

Food: FoodValley, Smakelijke Veluwe

Algemeen: Gemeente Ede, Vereniging citymarketing



Stichting Ede Marketing
Bennekomseweg 41

6717 LL EDE

0318-210114
info@ede-marketing.nl

ede-marketing.nl 


