
Promotie- en informatieaanpak - Marketing Team Tholen Beter Bekend 
 
Uitgangspunt voor onze promotie- en informatieaanpak is enerzijds het complete beeld van 
Tholen zo aantrekkelijk mogelijk bekend maken in heel Nederland en over de grens bij zoveel 
mogelijke potentiële bezoekers. Anderzijds als tegenprestatie van het lidmaatschap de leden 
extra uitlichten. 
 
Deze twee aspecten van onze aanpak willen elkaar weleens bijten. Met name op het 
moment dat ondernemers die geen lid zijn gepromoot worden om zo het complete en 
aantrekkelijke verhaal van Tholen te vertellen. Daarbij hebben soms leden het gevoel dat 
deze niet-leden gratis aandacht krijgen, waar indirect de leden voor betalen. 
 
Echter wanneer niet-leden aandacht krijgen dan zal dit altijd met het doel zijn om een groter 
geheel in beeld te brengen, iets waar we gasten mee naar Tholen trekken of in elk geval de 
aantrekkelijkheid van Tholen mee voor het voetlicht brengen. Daar hebben dus ook leden 
baat bij. Daarnaast zetten we er altijd op in om de niet-leden die we ergens benoemen 
vervolgens te benaderen om ook lid te worden. De kost gaat dan als het ware voor de baat 
uit. We laten zo zien waar onze inspanningen toe kunnen leiden en dat blijkt in de praktijk 
prima te werken. Niet voor niets is ons ledenaantal in 2020 vervijfvoudigd.  
 
Onze strategie is om Thoolse bedrijven persoonlijk te benaderen voor het lidmaatschap dat 
betekent een flinke tijdsinvestering en een geleidelijke benadering. We kiezen er niet voor 
massa mediaal bedrijven te interesseren, dat werkt in de praktijk niet. Door deze strategie 
kan het zijn dat bedrijven die nog niet lid zijn direct of indirect worden gepromoot.   
 
Hierna volgt per promotieonderdeel een korte toelichting van de werkwijze. 
 
Website www.eilandtholen.nl 

• Hier staan de leden van de stichting vermeld in rubrieken waar ze onder vallen 
(bijvoorbeeld ‘eten en drinken’). Leden staan hier als ‘tip’ als eerste in beeld met 
een foto en de naam. Als je er met de muis overheen gaat komt het adres in 
beeld en ook is er dan een directe doorklikmogelijkheid naar de website van het 
betreffende lid. 

• Niet-leden staan ook vermeld in de rubriek waar ze onder vallen om het plaatje 
voor onze gasten compleet te maken. Hier stopt echter de informatievoorziening 
met enkel en alleen de vermelding van de naam en het adres. Er is geen doorlink 
naar hun website of Facebookpagina. Die komt er pas bij de keuze voor een 
bronzen, zilveren of gouden lidmaatschap.  

• Leden met de pakketkeuze goud worden continue vermeld onderaan iedere 
pagina van de site. Als een banner passeren ze de revue en kunnen bezoekers 
doorlinken door het klikken op het logo.  

• Er is op de website ook een ledenpagina met een totaal overzicht van alle lden. 
Hierin worden de gouden leden worden extra uitgelicht.  

• Gouden leden krijgen de keuze om een geheel eigen pagina op de website te 
laten aanmaken. 

 
  



Facebook 
• We schrijven eigen berichten en we delen relevante en interessante berichten.  
• We delen berichten van leden met een gouden pakket. We maken de afspraak 

dat die leden ons taggen in hun berichten. Zo niet dan berust het op toeval of we 
een bepaalde post zien en hem dan delen. Bij ondernemers die zijn benaderd 
voor het lidmaatschap en daar – om welke reden dan ook – niet voor kiezen 
worden hun berichten in principe niet meer gepromoot. Dat stimuleert de 
belangstelling voor het lidmaatschap blijkt in de praktijk.  

• Af en toe zetten we een betaalde campagne in met een specifiek doel. Dit betreft 
in vrijwel alle gevallen een algemeen doel (bijvoorbeeld meer likes creëren, meer 
mensen naar de website trekken of het vergroten van de naamsbekendheid). In 
bijzondere gevallen promoten we een specifiek product of een specifieke 
onderneming. Deze service is alleen beschikbaar voor gouden leden en alleen als 
ze hier apart voor betalen. 
 

Overige digitale media 
• Neem bijvoorbeeld de website van de Zeeuwse Vacaturebank. Zowel leden als 

niet-leden van de stichting kunnen daar gratis hun vacatures vermelden. Wie lid is 
van onze stichting heeft de mogelijkheid om zich extra te laten belichten.  

 
Drukwerk en andere fysieke producten 

• Thoolse Zomerkranten 
We proberen te allen tijde een goede overall view te geven passend bij de 
boodschap die we willen overbrengen en de doelgroep die we willen aanspreken. 
Waar mogelijk brengen we een mix van alle sectoren en alle betrokken 
ondernemers voor het voetlicht. Eigen leden komen uiteraard als eerste in beeld 
om in het zonnetje gezet te worden. Echter ook hier geldt dat je soms eerst moet 
investeren om vervolgens een lidmaatschap te kunnen afsluiten.  

• Toeristische kaart Tholen 
Alleen leden van de stichting krijgen een x-aantal gratis promotiematerialen van 
ons ter beschikking om die vervolgens gratis in te kunnen zetten in hun promotie. 
Niet leden kunnen alleen tegen betaling deze materialen bij ons verkrijgen.  

 
Bijeenkomsten 

• Ledenevents 
Jaarlijks organiseren we een ledenevent. Tot op heden was die toegankelijk voor 
zowel leden als niet-leden. Echter door de grote groei van het aantal leden willen 
we ons meer en meer gaan richten op alleen onze leden en daarmee het 
lidmaatschap extra lading geven. Het moet echter voor niet-leden mogelijk 
blijven om dit soort bijeenkomsten bij te wonen, echter dan tegen betaling of om 
een bijzondere reden. Ook hier geldt dat er soms eerst geïnvesteerd moet 
worden in een relatie om vervolgens een vaste verbinding met elkaar te 
realiseren door het lidmaatschap.  

 
 
 



• Thoolse Gastheertraining 
Deze kan gevolgd worden door leden en niet-leden. De laatste categorie betaald 
een hoger bedrag. Dat blijkt in de praktijk een stimulans te zijn om het 
lidmaatschap aan te gaan c.q. een hoger pakketkeuze binnen dat lidmaatschap te 
maken.  

• Representatie 
Neem in dit geval Contacta.nl als voorbeeld. We promoten Tholen in de breedste 
zin van het woord op deze grootste zakelijke beurs van Zuidwest Nederland. Ook 
hier geldt dat we eerst moeten investeren in onze relatie met bedrijven voordat 
we hen het lidmaatschap onder de aandacht brengen. We gaan er echter naar 
toe dat bij dit soort inspanningen we ons meer en meer gaan richten op de leden 
van onze stichting en waar mogelijk onze leden extraatjes willen bieden.   

 
Overige 

• We ondersteunen de promotie door leden zelf door hen via de toolkit 
rechtenvrije foto’s van de regio in hoge kwaliteit aan te bieden. 

• In principe gaan we alleen bij leden met een gouden pakket in gesprek om hen 
maatwerk te leveren, echter ook hier kan gelden dat we soms eerst moeten 
investeren om vervolgens te kunnen incasseren.  

 
We zijn de leden van de stichting zeer erkentelijk voor hun steun en waar mogelijk 
benadrukken we het belang van hun support. Alleen met de financiële steun van Thoolse 
ondernemers is het mogelijk om blijvend te kunnen bouwen aan een sterker merk.  
 
Tholen, september 2020 


