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Aanleiding 

In de regio Brainport Eindhoven wordt nog niet voldoende geïnvesteerd in een collectieve marketing op het 
gebied van de vrijetijdseconomie. Dit leidt ertoe dat het bestaande aanbod nauwelijks bekend is bij inwoners 
en (potentiele) bezoekers van de regio. Zo bezoekt bijvoorbeeld slechts 1% van de Eindhovenaren de 
Brabantse dag in Heeze. En dat terwijl de regio ruim 750.000 inwoners telt. 
 
Vanuit de regionale wens om toeristisch en recreatief aanbod bij elkaar te brengen en in opdracht van 
Regiofonds Brainport werken Eindhoven Marketing (Eindhoven365 & Eindhoven247) en Uit In Eindhoven 
(UIE) samen om het toeristisch en recreatief aanbod beter uit te lichten. Hierdoor moet zowel het bestaande 
als nieuwe vrijetijdsaanbod zichtbaarder worden voor een algemeen en breed publiek.  
 
Het project wordt ondersteund door de samenwerkende gemeenten Stedelijk Gebied Eindhoven1 en de 
marketeers van de BIS-cultuurinstellingen2 in Eindhoven.  

2 Doel van het project  

Het project heeft tot doel toeristisch en recreatief aanbod en kunst & cultuur onder de aandacht te brengen. 
Door middel van collectieve en gerichte cultuurmarketing wordt het juiste publiek geactiveerd.  
 
Allereerst wordt ingezet op de samenwerking tussen gemeenten, cultuurorganisaties en marktpartijen, o.a. 
resulterend in een digitaal platform waar het regionale aanbod te zien en te beleven is. Het platform heeft als 
doel te inspireren en te activeren,  om daarna geïnteresseerde bezoekers warm over te dragen aan de 
aanbieders van activiteiten. Destinatiemarketing organisaties (DMO’s) blijven eigenaar van en 
verantwoordelijk voor hun informatie. Zo bereiken we gezamenlijk een grotere conversie met als doelstelling 
meer regionale consumenten. 
   
In de projectperiode investeren we in de basisinfrastructuur en een communicatieplatform voor elke 
individuele gemeente. Daarmee ontstaat per gemeente een basisplatform dat essentieel is voor hun 
communicatie naar de eigen inwoners en de bezoekers van hun gemeente. Vanuit de collectieve aanpak zijn 
de kosten per gemeente veel lager en is continuïteit gegarandeerd. 

3 Afbakening 

▪ De scope van dit project beperkt zich tot cultuurmarketing in de regio Brainport Eindhoven;  

▪ Onder cultuur wordt verstaan: toeristisch en recreatief aanbod op het gebied van kunst, cultuur, 
design, events, uitgaan, retail en hospitality;  

▪ Van de gemeenten die meedoen is de website aangesloten op de infrastructuur van het platform via 
Insiders Online waardoor ontsluiting, onder meer op genres, thema’s en doelgroepen, gegarandeerd 
kan worden. Of het ook nodig is dit op een zelfde manier in te richten voor individuele 
cultuurorganisaties en stakeholders wordt onderzocht vanuit de overleggremia in het project;  

▪ De gemeenten, cultuurorganisaties en stakeholders onderschrijven de agenda- en etalagefunctie 
van het platform, deelname aan product-marktcombinaties (PMC’s) en (regionale) campagnes;  

▪ De moederorganisatie is eigenaar van en verantwoordelijk voor de geleverde content. Dit wil zeggen 
dat de organisatie die content aanlevert eigenaar blijft van die content en verantwoordelijk is voor de 
juiste inhoud.  

4 Netwerkorganisatie 

Uitgangspunt in het betrekken van de 21 regiogemeenten bij Cultuurmarketing in Brainport Eindhoven is de 
‘coalition of the willing’. Met gemeenten als opdrachtgever en verbinder binnen het speelveld van de 
vrijetijdseconomie. Door gemeentelijke partners aangedragen keypartners en andere organisaties worden 
daar waar aan de orde parallel geactiveerd en betrokken bij de ontwikkelingen betreffende het regioplatform.  
Dit zijn onder meer:  

 
1 Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. 
2 De rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig aanbod van instellingen van (inter)nationale betekenis. De groep instellingen die het 

rijk rechtstreeks subsidieert, wordt de culturele basisinfrastructuur (BIS) genoemd. 
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▪ Musea en expositieruimten;  

▪ Podia en filmhuizen; 

▪ Aanbieders van literatuur, kennisoverdracht, debat; 

▪ Evenementenorganisaties;  

▪ Recreatie-/vakantieparken; 

▪ Aanbieders van overnachtingen. 

5 Randvoorwaarden 

Per gemeente die deel wil nemen wordt bekeken of die gemeente het hele culturele veld kan 
vertegenwoordigen. Van belang hierbij is of alle relevante aanbieders in beeld zijn, of dat hier nog een 
netwerk voor moet worden opgezet. Om aan te kunnen haken dient een gemeente een aantal zaken op orde 
te hebben:  

▪ Het eigen DNA en de unique selling points (USP’s) zijn duidelijk; 

o Er is een duidelijk profiel van de voorzieningen en het aanbod kunst- en cultuur, 

evenementen en toeristische activiteiten, er zijn onderscheidende thema’s en doelgroepen 

en er is sprake van een (gewenste) corporate branding.  

▪ De visie en strategie op het gebied van kunst- en cultuurbeleid, vrijetijdseconomie en citymarketing 

is beschreven;  

▪ De organisatie (centrummanagement, Villagemarketing, toerist infopoint, et cetera) is op orde, heeft 

een gemeentebrede opdracht en er is een dedicated contactpersoon met mandaat actief;  

▪ Er is structureel budget gereserveerd om de hierboven genoemde organisatie te borgen.  

6 Digitaal platform (of regioportal) 

Er is voor het ontwikkelen van het platform gekozen voor samenwerking met Insiders Online. Zij bieden een 
Open Data Platform (ODP) aan. Het bedrijf werkt voor tientallen provincies, regio’s en steden in Nederland 
en Vlaanderen. Ze zijn specialisten in destinatiemarketing en marktleider in Nederland op het terrein van 
online ecosystemen voor regio’s en steden. In totaal werken zij voor zo’n 30 DMO’s en 70 bestemmingen. 
 
Het ODP is een intelligente contenthub. Alle data is en blijft altijd van de DMO of eigenaar van het platform. 
Insiders heeft connectoren ontwikkeld met VVV Nederland, theaters, podia, Natuurmonumenten, 
routebureaus, musea en vele andere partners. Hierdoor hoeft informatie die belangrijk is voor het regionale 
platform niet allemaal handmatig opnieuw te worden ingevoerd. 
 
Het platform heeft als doel te inspireren en te activeren, om daarna geïnteresseerde bezoekers warm over te 
dragen aan de aanbieders van activiteiten. Het concept is gebaseerd op een goede jaarprogrammering en 
samenwerking van regionale partners op het platform. Zo wordt het merk opgebouwd als som van de 
partners en aanbieders uit de regio. Alle mensen die wonen en werken in Eindhoven en alle kernen in de 
omgeving krijgen één centrale plek voor cultuurbeleving. 

7 Tot slot 

Uitgangspunt binnen het project is een groeimodel. In samenwerking met aangehaakte cultuurorganisaties 
en gemeenten wordt de basis voor een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van cultuurmarketing 
uitgewerkt. Door het organiseren van overleggen met vertegenwoordigers van gemeentelijke organisaties, 
cultuurorganisaties en stakeholders op genres, thema’s en doelgroepen wordt dit beeld gedeeld en 
aangevuld en worden accenten gezet. 

 

Door regionale krachtenbundeling worden netwerken gemaakt en verbonden, product-marktcombinaties 
ingevuld en bestaande initiatieven verbreed. We streven naar een grotere conversie met als doelstelling 
meer regionale consumenten. 


