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Voorwoord

Voor je ligt het activiteitenplan 2021 van Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ). Een jaar dat nog
zal worden beheerst door de pandemie, maar waar we ook genoeg kansen zien voor herstel en
wederopbouw.

Dit activiteitenplan is de leidraad voor de activiteiten van Marketing Zaanstreek in het jaar 2021.
Activiteiten die bijdragen aan de lange termijn doelstellingen van de stichting, teneinde het imago
en de reputatie van de Zaanstreek (in de Metropool Regio Amsterdam) te versterken. In het licht
van de huidige wereldwijde situatie maken we realistische keuzes in wat er wel en niet kan, maar
met altijd de lange termijn visie in gedachten.

Meer dan ooit is het van belang om samen te werken aan een mooi, gezond en welvarend
Zaanstreek. Ik hoop dat je in dit plan inspiratie vindt om aan te haken en met ons zij aan zij te
staan in onze missie om de Zaanstreek en het Zaanse verhaal te versterken. Citymarketing doe je
immers nooit alleen.

Anneke Wijdogen-Vis

Directeur Stichting Marketing Zaanstreek
september 2020
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1. Vertrekpunt

Op 1 januari 2020 had niemand kunnen vermoeden hoe anders het jaar zou verlopen. Het corona
virus heeft verregaande gevolgen gehad voor de gehele samenleving en zo ook voor Marketing
Zaanstreek. Het was een jaar van verandering en aanpassing.

Nieuwkomers
De verandering begon al vroeg dit jaar. Per 1 februari startte Annette Baerveldt als nieuwe
wethouder van Zaanstad voor D66. Met in haar portefeuille onder andere de thema’s Toerisme en
Cultuur is zij het vaste, bestuurlijke aanspreekpunt voor SMZ. We hebben dit jaar al een mooie
samenwerking ondervonden.

Op 1 februari begon tevens Anneke Wijdogen-Vis als nieuwe directeur bij Marketing Zaanstreek, die
na ruim vier jaar Lex Kruijver opvolgde.

Daarnaast mochten we een nieuw museum in onze streek verwelkomen: De Wereld van
Windmolens opende op 28 september haar deuren voor het publiek. Hiermee is de Zaanstreek weer
een toeristische trekker rijker.

Aangepast activiteitenplan
Na de aankondigingen van de beperkende maatregelen omtrent het coronavirus werd al snel
duidelijk dat veel campagnes uit het activiteitenplan 2020 geen doorgang konden vinden. Vele
evenementen, waaronder SAIL, zijn afgelast en musea en theaters moesten hun deuren sluiten.

Om die reden heeft SMZ in april een aangepast activiteitenplan opgesteld met als voornaamste
doelgroep de eigen bewoner. Hier is de campagne #SAMENZAANS uit voortgekomen. De campagne
werd afgetrapt met een film waarin verschillende Zaanse prominenten een hoofdrol speelden en
werd vervolgens breed gedragen door ondernemers en bewoners. #SAMENZAANS was zichtbaar in
de gehele Zaanstreek.

Bijeenkomsten
Een paar dagen voor de eerste bijeenkomst van SMZ, de opening van het toeristisch seizoen, ging
ons land op slot. Dit resulteerde in het annuleren van vele bijeenkomsten en evenementen, ook
voor het partnerprogramma. Door middel van online sessie en werkgroepen is zoveel mogelijk
contact met de partners gehouden. Evengoed hebben we allemaal het fysiek bij elkaar komen en de
menselijke interactie op een bijeenkomst gemist.

Samenwerking gemeenten
Dit jaar is vaker de samenwerking opgezocht met de afdeling Communicatie van de Gemeente
Zaanstad. De gemeente deelt actief de persberichten en filmpjes vanuit Marketing Zaanstreek.
Andersom is dit ook het geval op met name de thema’s cultuur en toerisme. Zo hebben we
gezamenlijk een groter bereik en kunnen we onze campagnes sterker onder de aandacht brengen
bij de Zaanse bewoner of juist de bezoeker.

Ook is de gemeente Wormerland actief partner geworden van Marketing Zaanstreek. SMZ is in de
nieuwe Nota Toerisme & Recreatie van Wormerland  opgenomen als belangrijke
samenwerkingspartner. De eerste verbindingen en samenwerkingen met de Wormerlandse
ondernemers zijn reeds gelegd.

Zaanstore
Met de afwezigheid van bezoekers heeft de Zaanstore dit voorjaar haar functie met name online
vervuld. Via social media werden inspiratie en ervaringen van de medewerkers gedeeld om aan te
tonen wat er nog wel kon. In een versneld tempo is de webshop opgezet, zodat we bewoners en
bezoekers nog steeds konden laten genieten van Zaanse streekproducten.
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Tijdens de lockdown was de Zaanstore gesloten en is het interieur aangepast en klaargemaakt
volgens de anderhalve meter richtlijnen. Daarnaast is er een eigen merchandiselijn ontwikkeld
waarop de Zaanse iconen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is de etalage aangepast om artikelen
meer in het zicht te kunnen tonen.
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2. Missie/visie Marketing Zaanstreek

Het streven van Marketing Zaanstreek is dat de Zaanstreek in 2028 in de regio en daarbuiten
bekend staat als een van de aantrekkelijkste gemeenten in de Metropool Amsterdam om te wonen
en te bezoeken.

Missie
Binnen de context van de Metropoolregio Amsterdam werkt Marketing Zaanstreek continu aan een
positief  imago van de streek door het verbeteren van de reputatie van Zaanstreek als
aantrekkelijke gemeenten om te wonen en/of te bezoeken en daarnaast mensen te verleiden in de
streek te komen wonen of er een bezoek te brengen.

Visie
Marketing Zaanstreek kiest voor een strategische marketingaanpak, die tot doel heeft dat
bewoners trots zijn op de Zaanstreek, dat nieuwe bewoners voor de Zaanstreek kiezen op basis van
de kwaliteit van de stad en dat meer individuele bezoekers het totaalaanbod van de Zaanstreek
kennen en er gebruik van maken.

Zaans
De hoofddoelstelling van Marketing Zaanstreek is - afgeleid van de missie en visie - om stad en
streek te profileren als een aantrekkelijke plek om te wonen en te bezoeken. Deze doelstelling
wordt kracht bijgezet door middel van een herkenbaar sterk Zaans profiel in de Metropool
Amsterdam. De activiteiten van Marketing Zaanstreek zijn erop gericht dat bewoners trotser
worden, dat de juiste nieuwe bewoners voor Zaanstad kiezen op basis van de kwaliteit van regio en
streek en dat meer individuele bezoekers het onderscheidende Zaanse verhaal en aanbod kennen
en gebruiken. En dat doen we op onze eigen manier, net even anders, immers: Zaans is niet voor
iedereen.

Met behulp van het merkconcept ZAANS profileren we stad en streek nadrukkelijk richting
relevante doelgroepen op het gebied van toerisme en wonen in de Metropoolregio Amsterdam. Alles
wat we doen is terug te voeren op het verhaal van Zaans, zodat wij steeds herkenbaarder worden.
Een stad heeft altijd vele facetten, maar het gaat er nou juist om dat je de onderscheidende
elementen (Zaanse iconen en USP’s) in de etalage zet. Daarbij zetten wij primair in op content
marketing/storytelling, aan de hand van de iconen en USP's.
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3. Doelgroepen & doelstellingen

3.1 Doelgroepen
Marketing Zaanstreek ontwikkelt en continueert activiteiten voor:

· Bewoners: huidige Zaankanters en potentiële bewoners uit MRA.

· Bezoekers: regionale, nationale en internationale toeristische bezoekers

· Bedrijven en instellingen: de partners van Marketing Zaanstreek, met hen vergroten wij
onze slagkracht.

3.2 Doelstellingen
Marktsegment Doelgroepen Doelen

Bewoners huidige bewoners * trots op de stad vergroten
* hogere waardering

* de eigen stad meer ontdekken

* Zaankanters behouden als bewoners van Zaanstad
Potentiële bewoners
uit MRA

* Reputatie van Zaanstad verbeteren zodat ze wonen in
Zaanstad gaan overwegen.

Marktsegment Doelgroepen Doelen

Bezoekers Regionale bezoekers
(uit de MRA)

* meer (individuele) bezoeken en hogere waardering

Nationale bezoekers * spreiding vanuit Zaanse Schans naar andere delen van
Zaanstad

Internationale
bezoekers

* (individuele) bezoekers verleiden ook andere delen van
Zaanstad te bezoeken

Marktsegment Doelgroepen Doelen

Bedrijven en
instellingen

Sponsors
Marketing
Zaanstreek

* vergroten slagkracht Marketing Zaanstreek door
samenwerking met Zaanse bedrijven en instellingen
* vergroten invloed van Zaanstad in de Metropool

Partners en relaties * belang van marketing voor de streek benadrukken
* inzet Marketing Zaanstreek zichtbaar maken

De doelen van Marketing Zaanstreek zijn in 2018 – in nauwe samenspraak met de gemeente
Zaanstad – verwerkt in het dashboard citymarketing (zie KPI-schema op volgende pagina).
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3.3 KPI overzicht
Doelgroep Doelstelling Nulmeting in 2018 Eindmeting in 2024 Bron KPI Permanente

activiteiten

B
ew

on
er

s h
u

id
ig

Trots op stad

19% is zeer trots op
de stad, 4% is
absoluut niet trots

23% is zeer trots op de
stad en absoluut niet
trots is <10%

Motivaction Zaanstore, Zaans.nl,
Kanalen Instagram.
Facebook, blog
Zaankanters

Eigen stad meer
ontdekken

Hoe vaak heeft u het
afgelopen jaar
activiteiten
ondernomen/bezocht
in de Zaanstreek.

Recreeren >80%
Funshoppen 78%
Uitgaan 75%
Bezoek culturele
activiteit 60%
Bezoek evenement 55%

Motivaction Zaanstore, Zaans.nl,
Kanalen Instagram.
Facebook, blog
Zaankanters

Zaankanters
behouden als
bewoners

75% van de
Zaankanters wil
(zeer) waarschijnlijk
in de Zaanstreek
blijven wonen

Minimaal 75% van de
Zaankanters wil (zeer)
waarschijnlijk in de
Zaanstreek blijven
wonen

Motivaction Zaanstore Instagram,
Zaans Instagram,
Zaans Facebook, blog
Zaankanters,
Welkomstpakket

p
ot

en
ti

ee
l Aantrekken

nieuwe
bewoners

63% van de MRA-
inwoners kiest  (zeer)
waarschijnlijk niet
voor de Zaanstreek

55% van de MRA-
inwoners kiest  (zeer)
waarschijnlijk niet voor
de Zaanstreek

Motivaction

B
ez

oe
k

er
s

M
R

A
/r

eg
io

n
aa

l

Meer individuele
bezoekers uit de
MRA

Hoe vaak heeft u het
afgelopen jaar
activiteiten
ondernomen/bezocht
in de Zaanstreek.

In 2024 onderneemt
20% van de MRA
bewoners een activiteit
in de Zaanstreek

Motivaction Zaanstore, Zaans.nl

Hogere
waardering

De MRA bezoeker
beoordeelt zijn
bezoek aan de
Zaanstreek met een
6,6

De MRA bezoeker
beoordeelt zijn bezoek
aan de Zaanstreek met
een 7

Motivaction Zaanstore, Zaans.nl

n
at

io
n

aa
l

Spreiding vanuit
de Zaanse
schans naar
andere
(focus)delen van
de stad

In 2017 bezocht 10%
van de Nederlandse
bezoekers van de ZS
ook andere
bestemmingen in de
Zaanstreek

In 2023 bezoekt 13% van
de NL bezoekers van de
ZS ook andere
bestemmingen in de
Zaanstreek

Strabo Zaanstore, Zaans.nl,
Zaans op station ZS,

in
te

rn
at

io
n

aa
l

(Individuele)
bezoekers
verleiden ook
andere delen
van Zaanstad te
bezoeken

In 2017 bezocht 2%
van de internationale
bezoekers van de ZS
ook andere
bestemmingen in de
Zaanstreek

In 2023 bezoekt 4% van
de internationale
bezoekers van de ZS ook
andere bestemmingen
in de Zaanstreek

Strabo Zaanstore, Station
ZS, IAmsterdam.com,
I Amsterdam Visitor
Centers (3), I
Amsterdam
Magazine
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4. Trends & Ontwikkelingen

Wereldwijde en landelijke ontwikkelingen zijn van invloed op onze samenleving als geheel en
daarmee ook op de activiteiten van Marketing Zaanstreek. Het is daarom van belang de actualiteit
en ontwikkelingen mee te nemen in de strategie, zonder de lange termijn visie uit het oog te
verliezen. De onderstaande trends en ontwikkelingen hebben invloed op onze KPI’s.

2-meting Motivaction Onderzoek
In 2020 is de 2-meting uitgevoerd aan de hand van het Motivaction onderzoek. Daaruit blijkt dat
men de Zaanstreek nog steeds ‘landelijk’ en ‘groen’ vindt, maar tevens minder saai dan in de
vorige meting. De meerderheid van de Zaanstreek bewoners voelt zich verbonden met de
Zaanstreek en is ook trots om er te wonen, maar die verbondenheid lijkt iets minder te zijn dan in
de vorige metingen. Hierin is een licht afnemende trend te zien. De trots van de streek wordt
beinvloed door vele factoren, zoals de woning waarin je woont, veiligheid, het recreatieve aanbood
en het bestuur, waardoor het lastig duiden is wat hier de exacte reden van is.

Ondanks dat de trots op de streek een afnemende trend laat zien, laat de waardering voor de streek
een stijgende trend zien. De individuele gebieden van de Zaanstreek worden nu beoordeeld met een
7,1. Er lijkt een verband te zijn tussen de bekendheid met de Zaanstreek en de mate waarin men
deze aantrekkelijk vindt. Hoe beter men de streek kent, hoe aantrekkelijker men haar vindt.
Daarnaast wenst men steeds langer in de Zaanstreek te verblijven. Het aantal bezoekers dat twee
tot vijf dagen in de streek wil verblijven is gestegen van 36% naar 42%.

Zowel voor het landelijke als stedelijke gedeelte van de Zaanstreek geldt dat de cultuurhistorische
aspecten belangrijk worden gevonden. Het is dus raadzaam het Zaanse karakter te bewaken. De
gekozen richting om vast te blijven houden aan het herkenbare Zaanse profiel, waarin de
industriecultuur, de Zaanse makers en de typische Zaanse architectuur de hoofdrol in spelen blijft
daarom een goede keuze.

Coronapandemie
De coronapandemie heeft de wereld op zijn kop gezet. Niet alleen onze gezondheid staat op het
spel, ook de bijkomende economische dreun is enorm. Culturele instellingen, de toeristische sector
en de evenementensector worden keihard geraakt. Het toerisme staat stil en ook zakelijk wordt er
bijna niet meer gereisd of fysiek bijeengekomen. Dit zal ook in 2021 zijn weerslag hebben. Volgens
de Vakantie Sentiment Monitor van het NBTC geeft 66% van de Nederlanders aan dat de
coronapandemie hun vakantieplannen negatief beinvloed. Voor onze buurlanden Belgie en
Duitsland is dit relatief 68% en 72%.

Zowel de UNWTO als Tourism Economics verwachten dat het herstel van internationaal reizen zich
pas halverwege 2021 licht gaat herstellen en dat het nog 2,5 tot 4 jaar duurt voordat we weer
terugzijn op het niveau van 2019. Wel is de verwachting dat het binnenlands toerisme sneller zal
herstellen dan het internationale reisverkeer.

De economische weerslag zie je tevens terug in een verwachte krimp in de economie van 5% in
2020, gevolgd door 3% in 2021, aldus het Centraal Planbureau. Hierin is geen rekening gehouden
met verdere restricties van de maatregelen. Met het oog op de huidige ontwikkelingen dit najaar
zal dit  verregaande gevolgen hebben voor het werkeloosheidspercentage en het
bestedingspatroon van de Nederlander.
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Ontwikkelingen Toerisme in Amsterdam
Het huidige college van B&W in Amsterdam spant zich de afgelopen jaren in om de overlast die het
toerime in Amsterdam veroorzaakt terug te dringen. De overlast heeft een grote impact op de
leefbaarheid van de stad. Daarom zet ook Amsterdam&Partners zich meer en meer in op de
duurzame kwaliteitstoerist. Daarnaast wordt er gekeken naar spreiding. Niet alleen in Amsterdam
zelf, maar ook daarbuiten binnen de MRA regio. Het programma Amsterdam Beleven, Holland Zien
is hier een belangrijk onderdeel van, evenals de samenwerking met het MRA Bureau met de
campagne Je Zit Ernaast. Door te blijven inzetten op het onderscheidende Zaanse verhaal kan de
Zaanstreek van deze beweging profiteren.

Stikstof problematiek en Woningbouw
Nederland kampt met een stikstof probleem en dit remt de woningbouw. Voor iedere activiteit
waarbij stikstofneerslag op Natura2000 gebieden kan worden veroorzaakt, is niet alleen meer een
bouwvergunning nodig, maar ook een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming. De
Zaanstreek is omringd door drie Natura2000 gebieden. Hierdoor zijn veel woningbouwprojecten
vertraagd of er wordt in verband met de bijkomende CO2 uitstoot geen vergunning afgegeven.

Daarnaast kampt de Zaanstreek met een groot tekort aan woningen. De wachtlijsten voor een
sociale huurwoning zijn inmiddels opgelopen tot elf jaar. Op dit moment zijn er 23.800
woningzoekenden in de Zaanstreek tegenover een woningaanbod van 382 woningen. Na
Amsterdam kampt de Zaanstreek met het grootste woningtekort binnen de MRA.

Maar er is ook goed nieuws: Gemeente Zaanstad heeft vanuit het Rijk € 20,5 miljoen ontvangen
voor de versnelling van de bouw van 6.000 woningen. Hiermee kunnen twee projecten in Zaandam-
Centrum en in de Kogerveldwijk versneld worden gerealiseerd.

Lokaal en authentiek
Door globalisering wordt ons lokale leven sterk beïnvloed door globale ontwikkelingen, trends en
merken. Hierdoor treedt er vervlakking op en dat heeft geleid tot herwaardering van het
authentieke. Mensen zoeken alternatieven voor massaproductie en zoeken naar bevestiging in het
vertrouwde. Consumenten zijn steeds gevoeliger voor unieke smaken en producten met een
authentiek verhaal.

Daarnaast heeft de coronapandemie het belang in laten zien van lokale samenwerking en korte
ketens. Lokaal is meer dan ooit hot. Rechtstreeks kopen bij de boer, je brood halen bij de lokale
bakker. Door lokaal te kopen steun je jouw lokale ondernemer en blijf je verzekerd van de lekkerste
streekproducten. Je stimuleert de lokale economie en houdt hiermee de werkgelegenheid in jouw
eigen regio in stand. Daarnaast is lokaal kopen beter voor het milieu, omdat er minder logistieke
handelingen bij komen kijken.

Terug naar de natuur
In de hectiek van de dag wordt ook steeds meer gezocht naar ontspanning in de natuur.
Wandelingen door het bos of het strand werken positief op de gemoedsrust in drukke tijden. Door
de corona maatregelen zijn ook steeds meer mensen de natuur gaan opzoeken. Onderzoek van het
NOC-NSF laat zien dat pré corona 16% van de Nederlanders regelmatig de natuur op zocht om te
gaan wandelen. Dit is gestegen naar 26%.

Daarnaast is deze trend terug te zien in de hotelovernachtingen. Sinds de corona maatregelen is er
een sterkere bezetting in de hotels in de landelijk gelegen delen van Nederland, waar de grote
steden en meer verstedelijkte omgevingen meer worden gemeden en de hotelbezettingen
significant lager liggen.



11

5. Strategie

Aan de hand van de doelgroepen, bijpassende doelstellingen en de huidige trends en
ontwikkelingen bepalen we de strategie voor 2021. Daarnaast geven de uitkomsten van de 1-meting
in het Motivaction onderzoek van 2019 richting aan waar we de accenten dienen te leggen. Met dit
als basis stellen we activiteiten vast die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen en
daarmee aan een positief imago van de Zaanstreek.

De 1-meting in het Motivaction onderzoek laat zien dat het verdelen van onze aandacht en
middelen over alle doelgroepen en doelstellingen niet overal het gewenste resultaat geeft. Daarom
willen we de in 2020 ingeslagen weg doorzetten en nog scherpere keuzes maken: een nog betere
focus aanbrengen binnen de doelgroepen, doelstellingen en campagnemomenten.

Een bijkomend voordeel van het geconcentreerd inzetten van onze aandacht en middelen is de
winst aan zichtbaarheid. Je kunt ‘harder roepen’, dezelfde boodschap op verschillende manieren
aanbieden en daarmee zichtbaarder zijn voor de doelgroep.

Bewoners op één
Het uitzetten van de strategie betekent dus ook het maken van keuzes. Focus brengt betere
resultaten met zich mee en zorgt voor een sterkere boodschap. “Wie kiest wordt gekozen”.
Wanneer je een sterk merk wilt uitdragen, dien je te beginnen bij de basis, het creëeren van
ambassadeurs. Een basis van ambassadeurs die het merk(verhaal) dragen. Voor ZAANS zijn dat de
gemeente, onze partners en de inwoners van de Zaanstreek. Trotse inwoners dragen immers met
trots het Zaanse verhaal uit. Dit zetten we graag door in 2021 door de inwoners van de Zaanstreek
op één te zetten en als belangrijkste doelgroep aan te houden.

Zoek het dichtbij
Daarnaast willen we de regiobewoner en met name die in de MRA benoemen als belangrijke
doelgroep. We verwachten dat we in 2021 nog volop te maken hebben met coronamaatregelen en
de gevolgen daarvan. Dit houdt onder andere een beperkte mobiliteit in en een focus vanuit de
regiobewoner op de eigen omgeving. Dat biedt kansen om hen te inspireren en motiveren vaker de
Zaanstreek te bezoeken.

Positieve impuls na crisis
Door de keuze voor deze twee doelgroepen en de bijbehorende doelstellingen hopen we tevens een
positieve impuls te geven aan het verder herstellen van de lokale economie na de coronacrisis.
Meer ondernemen, doen en kopen in eigen streek is tevens investeren in eigen streek.

Liever pieken dan pruttelen
Het concentreren van campagnemomenten heeft een positief effect op de zichtbaarheid en het
bereik. Door het in bepaalde periodes sterk inzetten van aandacht en middelen, kunnen we groter
uitpakken om de aandacht van de doelgroep te trekken en vast te houden. Om die reden zullen we
in 2021 inzetten op twee grote campagnemomenten.

Storytelling
Storytelling blijft de basis voor al onze uitingen. Onze social mediakanalen, maar ook redactionele
artikelen, advertenties, abri’s et cetera, vertellen het Zaanse verhaal en verwijzen continu naar
Zaans.nl. Zelfs met het fysieke gastheerschap vanuit de Zaanstore wordt het verhaal van de
Zaanstreek vertelt. De site Zaans.nl vormt het centrale punt voor meer inspiratie en verhalen.
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6. Zaanse Identiteit

Onderdeel van het maken van keuzes is ook de keuze voor een bewuste identiteit: uitdragen wat de
Zaanstreek uniek maakt en te blijven zorgen voor herkenbaarheid bij bewoners en bezoekers. Ook
uit het Motivaction onderzoek blijkt dat de herkenbaarheid van de cultuurhistorische aspecten
door de inwoners belangrijk worden gevonden. Dit doen we door middel van verhaallijnen met drie
individuele accenten.

6.1 Zaansmaken
De Zaanstreek is van oudsher een streek van makers. Smaakmakers (onder andere). De Zaanse
mayonaise en mosterd zijn beroemd. Maar je kent vast ook de smaken van Lassie, Honig, Duyvis,
Cacao de Zaan en niet te vergeten Verkade. Food zit verankerd in het Zaanse dna. Nog altijd wordt
hier het grootste deel van de door Nederland geïmporteerde cacaobonen verwerkt. Oktober, de
maand dat de nieuwe oogst binnenkomt, wordt daarom trots Cacaomaand genoemd. Bovendien
komen lokale ondernemers steeds vaker met nieuwe, succesvolle Zaanse smaken. De Zaanstreek
is een streek van Zaansmakers. De focus ligt op food omdat historie en heden elkaar hier duidelijk
raken.

Met dit deel van het verhaal richten we ons op de foodies en de mensen die bewuster met eten,
spullen en ontspullen bezig zijn. Zij hebben meer aandacht voor ambacht en herkomst.

6.2 Art en achitectuur
Geïnteresseerden in stedenbouw, architectuur en kunst kunnen in de Zaanstreek hun hart
ophalen. Je vindt hier een veelheid aan stijlen terug. Ook de herbestemming van (industrieel)
erfgoed spreekt tot de verbeelding en de houtbouw waarvan je authentieke voorbeelden, maar ook
moderne interpretaties van die houtbouw tegenkomt. Denk aan het gestapelde huisjes hotel Inntel.
Daarnaast wordt Zaanstad steeds vaker genoemd als rafelrand van de regio Amsterdam. Nu veel
kunstenaarsplekken in Amsterdam e.o. verdwijnen, wijken steeds meer kunstenaar en
kunstinitiatieven uit naar de Zaanstreek. Een streek die overigens als van oudsher een rijkdom aan
(amateur)kunstenaars kent en natuurlijk grote inspiratiebron was voor de impressionist Claude
Monet.

Met dit deel van het Zaanse verhaal richten we ons op de liefhebbers van architectuur en kunst en
de mooie verhalen daarachter. Vaak te vinden op historisch interessante plekken die op hun beurt
ook hun aantrekkingskracht hebben op deze mensen binnen onze doelgroepen.

6.3 (Industrieel) erfgoed en historie
De Zaanstreek is een van de oudste industriegebieden van Europa. Er hebben honderden molens
gestaan. In de 17e en 18e eeuw kende men een grote economische voorspoed. Er was in Europa geen
streek te vinden waar op zo'n kleine oppervlakte zoveel verschillende nijverheid te vinden was.
Belangrijke industrieën waren houtverwerking en voedingsmiddelenindustrie. Ooit was de
Zaanstreek de provisiekast van Nederland.

Er zijn nog steeds grote industriele bedrijven actief in de Zaanstreek en ook nu zorgt dat nog voor
veel bedrijvigheid. Er wordt hard gewerkt aan innovatie om nog altijd actueel te blijven en vooruit
te kijken, een eigenschap die van oudsher de Zaanstreek groot heeft gemaakt. Daarnaast krijgen
veel lege fabrieken en pakhuizen een mooie herbestemming.

Met dit deel van het Zaanse verhaal richten we ons op de liefhebbers van historie en de
industriecultuur: van mooie verhalen over vroeger. Verhalen over de welvaart, het ambacht, het
maken, het vernuft, de industrie etcetera.
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7. Campagnes SMZ 2021

7.1 Ontdek de Zaanstreek – voorjaarscampagne

Doelgroep KPI Insteek
Huidige Bewoners - Verhogen van de trots

- Behouden als inwoner
- De eigen streek meer

ontdekken

Bewoners worden gewezen op
hoe bijzonder de eigen streek is
en worden uitgenodigd meer in
eigen streek te ondernemen.

Regio/MRA bewoners - Meer individuele bezoeken
- Hogere waardering

Regio bewoners worden
gewezen op hoe bijzonder de
Zaanstreek is en krijgen
momenten aangereikt om de
Zaanstreek te bezoeken en
meer te ondernemen in de
Zaanstreek.

Looptijd campagne: april tot en met juni

Communicatie doelstelling:

· Meer dan de helft van het meest vitale deel van de bewoners van Zaanstad (ca. 80.000
bewoners in de leeftijd van 24 – 65 jaar) minimaal drie keer bereiken met de campagne. Wij
gaan uit van een uniek bereik van 60.000 Zaankanters en een contactfrequentie van 3;

· Van die doelgroep klikt minimaal 6% door naar de campagnesite, wat betekent 10.000 site
bezoekers

· De content op social media laat een engagement zien van 5% zien.

Budget: € 20.000

Onder de paraplu ‘Ontdek de Zaanstreek’ worden bewoners van de Zaanstreek en de regio daar
omheen gedurende het voorjaar continu uitgenodigd om iets in de Zaanstreek te ondernemen. Na
de winter wil iedereen er graag op uit en daar maken we gebruik van om mensen te inspireren
activiteiten te ondernemen in de Zaanstreek.

Door dit onder één paraplu te doen, raakt de doelgroep bekend met de uitingen en kunnen we na
introductie inhoudelijk doorbouwen op de campagne.

De campagne trapt af met een speciale introductie van de recent gepubliceerde stadswandeling,
die verkrijgbaar is in de Zaanstore. Hiervoor zullen we een win- en of weggeefactie opzetten, maar
belangrijker worden de maandelijkse stadswandelingen met een prominente Zaankanter. Iedere
maand organiseren we stadswandelingen met iedere keer een andere prominent als groepsleider.

Ook andere doelgroepen dan gewoonlijk willen we hiermee interesseren voor de eigen streek en
hen inspireren met het verhaal van de Zaanstreek. De verbinding met die inwoners zoeken we in de
keuze voor de prominente Zaankanter. Door verschillende type prominenten in te zetten bereiken
we iedere keer een ander deel van onze inwoners.

Deze stadswandeling zal ook beschikbaar zijn voor inwoners vanuit de MRA. Hiervoor zoeken wij de
samenwerking met omliggende gemeenten en marketingbureaus, zoals Amsterdam&Partners,
Bureau Toerisme Laag Holland en Alkmaar Marketing. Naast de stadswandeling in Zaandam
centrum, zullen ook voor de overige hotspots wandelingen worden ontwikkeld.
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Tijdens de campagne krijgt de doelgroep nog veel meer inspiratie aangereikt om er op uit te
trekken in onze streek. Naast de stadswandelingen biedt de Zaanstreek genoeg natuur om in te
wandelen. Ook op de fiets of varend kun je de Zaanstreek goed ontdekken. We begeleiden bewoners
en bezoekers naar de hotspots, waaronder ook het groene achterland, maar ook naar culturele
instellingen, evenementen en toeristische attracties. Deze informatie zal gedeeld worden met onze
regionale partners.

Mogelijke momenten binnen deze campagne om op aan te haken

Bij de uitvoering van deze campagne zullen we rekening houden met de volgende  data en de
content daar op aanpassen.

April
- 4 en 5 april Pasen
- 17 april Slag om de Zaan  (opening evenementenseizoen)
- 27 april Koningsdag

Mei
- 8/9 mei Nationale Molendagen
- 9 mei Moederdag
- 13 mei Hemelvaart
- 23/24 mei Pinksteren
- 25 mei PinksterZaan

Juni
- 20 juni Vaderdag
- Zaanse Kinderboekenmarkt
- Foodfestival aan de Zaan
- Optimist on Tour

Corona invloeden
Afhankelijk van de op dat moment geldende corona maatregelen kunnen we activiteiten opschalen
of aanpassen. Wanneer musea en theater gesloten zijn zullen we de nadruk meer leggen op
wandelen, fietsen en varen in de buitenlucht en op individuele basis de streek ontdekken. Wanneer
er wel meer festivals en culturele activiteiten zijn zullen we daar ook meer naar verwijzen.

7.2 Zaansmaken – Najaarscampagne

Doelgroep KPI Insteek
Huidige Bewoners - Verhogen van de trots

- Behouden als inwoner
- De eigen streek meer

ontdekken

Bewoners worden gewezen op
hoe bijzonder de eigen streek is
en worden uitgenodigd meer in
eigen streek te ondernemen.

Regio/MRA bewoners - Meer individuele bezoeken
- Hogere waardering

Regio bewoners worden
gewezen op hoe bijzonder de
Zaanstreek is en krijgen
momenten aangereikt om de
Zaanstreek te bezoeken en
meer te ondernemen in de
Zaanstreek.
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Looptijd campagne: september tot en met november

Communicatie doelstelling:

· Meer dan de helft van het meest vitale deel van de bewoners van Zaanstad (ca. 80.000
bewoners in de leeftijd van 24 – 65 jaar) minimaal drie keer bereiken met de campagne. Wij
gaan uit van een uniek bereik van 60.000 Zaankanters en een contactfrequentie van 3;

· Van die doelgroep klikt minimaal 6% door naar de campagnesite, wat betekent 10.000 site
bezoekers

· De content op social media laat een engagement zien van 5% zien.

Budget: € 20.000

De Zaanstreek is altijd een streek van makers geweest. Zaanse makers. Veel producten vinden hun
oorsprong in onze streek, net als veel smaken. Denk aan mosterd, mayonaise, rijst en natuurlijk
cacao.

Daarom zullen wij het gehele najaar onder de paraplu ‘Zaansmaken’ inwoners van de Zaanstreek
en regionale bewoners continu uitnodigen om iets in de Zaanstreek te ondernemen.

Aandachtspunten in deze campagne zijn met name gerelateerd aan de maakindustrie. Denk
hierbij aan de cacaomaand, de Week van de Industriecultuur, Zaans Industriecultuur Festival
IFIKZ, onze  erfgoed iconen, de Zaanse food producenten.

Door dit onder één paraplu te doen, raakt de doelgroep bekend met de uitingen en kunnen we na
introductie inhoudelijk doorbouwen op de campagne.

Ook hier verwijzen we de gehele periode weer naar bijpassende culturele instellingen, horeca
bedrijven, winkeliers, evenementen en overige organisaties.

Mogelijke momenten binnen deze campagne om op aan te haken

Bij de uitvoering van deze campagne zullen we rekening houden met de volgende belangrijke data
en de content daar op aanpassen.

September
- 11/12 september Monumentendag
- 18 september Zaanse Molendag
- Zaanse UITmarkt / start culturele seizoen

Oktober
- Cacaomaand
- Festival Zaanse industriecultuur IFIKZ
- Week van de Industriecultuur

November
- Aankomende feestdagen

Corona invloeden
Afhankelijk van de op dat moment geldende corona maatregelen kunnen we activiteiten opschalen
of aanpassen. Wanneer musea en theater gesloten zijn zullen we de nadruk meer leggen op
wandelen, fietsen en varen in de buitenlucht en op individuele basis de streek ontdekken. Wanneer
er wel meer festivals en culturele activiteiten zijn zullen we daar ook meer naar verwijzen.
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7.3 Reputatiecampagne - Activiteit voor nieuwe bewoners

Doelgroep KPI Insteek
Regio/MRA bewoners - Verminderen van het aantal

MRA inwoners dat de
Zaanstreek niet overweegt
als vestigingsplaats.

Regio bewoners worden
gewezen op hoe bijzonder de
Zaanstreek is en krijgen inzicht
hoe wonen en leven in de
Zaanstreek er uit kan zien.

Looptijd campagne: september tot en met december

Communicatie doelstelling:

· We creëren een eigen plek waar nieuwe bewoners terecht kunnen voor informatie en
inspiratie.

· Deze community moet eind van het jaar bestaan uit 500 belangstellenden.

Budget: € 5.000

De Zaanstreek kampt met een enorme woningnood. Er wordt nu met name gebouwd voor de
Zaankanter. Vanwege het achterblijvende woningaanbod is een reputatiecampagne nu het meest
opportuun. Er staat immers nog steeds een woningopgave van 15.000 – 20.000 woningen tot 2040.
Daar zullen uiteindelijk ook niet-Zaankanters gaan wonen. Door middel van een
reputatiecampagne zorgen we ervoor dat ze Zaanstad overwegen als plaats om zich te vestigen. De
doelstelling is juist die bewoner aan te trekken die zich thuis voelt in de Zaanstreek en daar ook
actief gaat leven en beleven.

Herken je het Zaans, dan is het thuis van die Zaankanter jouw thuis en woon je er of wil je er
wonen.
Dichtbij Amsterdam, maar wel anders dan in de hoofdstad. Minder aangeharkt, meer zelf
maken.
Minder af, meer kans je eigen ding te doen. Minder groot, meer water en groen. Minder druk,
meer ruimte om jezelf te ontplooien.

Daarom: reputatie verbeteren en insteken op: ontplooien, innovatie, (zelf) maken. Eventueel
gekoppeld aan rust, ruimte, water en groen.

7.4 Overige activiteiten SMZ

Ode aan het Landschap

Doelgroep KPI Insteek
Huidige Bewoners - Verhogen van de trots

- Behouden als inwoner
- De eigen streek meer

ontdekken

Bewoners worden gewezen op
hoe bijzonder de eigen streek is
en worden uitgenodigd meer in
eigen streek te ondernemen.

Regio/MRA Bewoners - Meer individuele bezoeken
- Hogere waardering

Regio bewoners worden
gewezen op hoe bijzonder de
Zaanstreek is en krijgen
momenten aangereikt om de
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Zaanstreek te bezoeken en
meer te ondernemen in de
Zaanstreek.

Nationale Bezoeker - Spreiding van bezoekers
naar de verschillende
focusgebieden in de
Zaanstreek

Nationale bezoekers worden via
de projecten van de Provincie
Noord Holland en door het
NBTC geinspireerd de
Zaanstreek te bezoeken en
meer te ondernemen in de
Zaanstreek

Internationale
Bezoeker

- Spreiding van bezoekers
naar de verschillende
focusgebieden in de
Zaanstreek

Nationale bezoekers worden via
de communicatie van het NBTC
geinspireerd de Zaanstreek te
bezoeken en meer te
ondernemen in de Zaanstreek

Looptijd campagne: heel 2021

Budget: € 5.000

Ieder jaar kiest het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) een thema waar het
gehele jaar aandacht aan wordt besteed voor de internationale toerist. 2021 staat in het teken van
“Ode aan het Landschap”, een thema waar de Zaanstreek veel raakvlakken mee heeft.

Waar het NBTC dit verhaal uitzet onder de internationale bezoeker en de provincie op de Nationale
Bezoeker, kiest SMZ ervoor deze verhaallijnen verder uit te dragen bij de gekozen doelgroepen: de
inwoner van de Zaanstreek en de inwoner van de MRA. We zullen aan Ode aan het Landschap geen
aparte campagne wijden, maar zulen dit met name opnemen in de twee hoofdcampagnes: Ontdek
de Zaanstreek en Zaansmaken. Wel is er een klein budget gereserveerd voor het uitwerken van een
arrangement of dagtocht over dit thema. De activiteiten en marketing uitingen over de Zaanstreek
vanuit de op de nationale en internationale markt gerichte doelgroep zullen tevens gedeeld worden
via de kanalen van SMZ.

De hoofdthema’s van de Ode aan het Landschap campagne vanuit het NBTC zijn “Leven met het
Water” en “Het Oog van de Meester”. Vanuit de Provincie Noord Holland wordt dit thema ingedeeld
in de verhaallijnen: De Fluisterende Molens en Het Oog van de Meester.

De Fluisterende molens vertelt met name het verhaal over de rijke molenindustrie, de
droogmakerijen en het polderlandschap. Met de vele molens kan de Zaanstreek hier goed op
inhaken.

In de Zaanstreek zijn vele landschapsschilders actief geweest, van wie Claude Monet de bekendste
is. Met de verhaallijn Door het Oog van de Meester wordt het landschap dat de schilders zagen
verder onder de aandacht gebracht en worden bezoekers geactiveerd dit landschap te gaan
ontdekken. Dit sluit tevens aan bij de vijfde hotspot gedefinieerd in de Visie op Toerisme van de
Gemeente Zaanstad: het groene achterland. Marketing Zaanstreek zal de interessante onderdelen
binnen de Zaanstreek actief aanleveren bij de provinciale organisatie en landelijke organisatie om
goed te positioneren op dit onderwerp.
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Citydressing

Doelgroep KPI Insteek
Huidige Bewoners - Verhogen van de trots Bewoners worden door de

gehele streek gewezen op de
unieke plekken van de
Zaanstreek en van hun streek
als “merk”.

Partners en Relaties - Belang van marketing voor
de streek benadrukken

- Inzet Marketing Zaanstreek
zichtbaar maken

Partners laten inzien hoe
belangrijk de reputatie van de
streek is en hoe zij hier hun
bijdrage aan kunnen leveren.
Partners en realties worden
door de gehele streek gewezen
op de unieke plekken van de
Zaanstreek en van hun streek
als “merk”, waar zijn onderdeel
van uitmaken.

Looptijd: heel 2021

Communicatie doelstelling:

· Vijf kansen voor citydressing initiëren met verschillende partners op verschillende
locaties.

Budget: € 20.000

Bij het uitdragen van het merkverhaal van de Zaanstreek is zichtbaarheid een belangrijk thema.
Citydressing is een belangrijke offline tool om mede hiervoor in te zetten. Het gaat hier letterlijk
over het “aankleden” van de streek en herkenbaarheid creëeren voor bewoners en bezoekers.

De kansen voor citydressing liggen met name in samenwerking. Dit heeft te maken met
zichtlocaties voor het plaatsen van borden of vlaggen, maar ook met financiële middelen. Zo wordt
de samenwerking gezocht met de verschillende Zaanse gemeenten: Zaanstad, Wormerland en
Oostzaan én met het bedrijfsleven.

Uitgangspunt hiervoor blijft het citydressing plan uit 2019. Dat betekent dat we als aanjager
fungeren en actief samenwerkingen opzoeken.

7.5 Beeldbepalende evenementen

Zomer van Monet

Doelgroep KPI Insteek
Huidige Bewoners - Verhogen van de trots

- De eigen streek meer
ontdekken

Bewoners worden gewezen op
hoe Claude Monet geinspireerd
raakte door het moois in de
streek en dit verbeeldde.

Regio/MRA bewoners - Meer individuele bezoeken
- Hogere waardering

Regio bewoners worden
gewezen op hoe Claude Monet
geinspireerd raakte door het
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- Reputatie van de
Zaanstreek verbeteren

moois in de Zaankstreek en
krijgen momenten aangereikt
om de Zaanstreek te bezoeken
en meer te ondernemen in de
Zaanstreek.

Looptijd: Zomer 2021

Communicatie doelstelling:

· Een uniek bereik van 30.000 Zaankanters
· Van die doelgroep klikt minimaal 6% door naar de campagnesite
· De content op social media laat een engagement zien van 5% zien.

Budget: € 10.000

In 2021 is het precies 150 jaar geleden dat de Franse impressionistische schilder Claude Monet een
bezoek bracht aan de Zaanstreek. Tijdens zijn verblijf schilderde hij 24 landschappen en één
portret. In het Monet Atelier in Zaandam zijn de replica’s van deze 25 schilderijen te bezichtigen. In
het Zaans Museum hangt het schilderij De Voorzaan en de Westerhem en is afgelopen jaar tevens
de brief opgenomen die Claude Monet schreef aan zijn vriend Camille Pissarro, waarin hij aangeeft
hoe de Zaanstreek hem heeft geinspireerd.

Aan dit laatste thema wordt in de zomer van 2021 aandacht besteed in de vorm van De Zomer van
Monet. Een evenement voor en door Zaanse bewoners in samenwerking met de culturele
instellingen. Het thema is gebaseerd op wat Monet inspireerde: wat hij voelde, zag en vond in de
Zaanstreek. Onder andere in het Zaans Museum wordt hier een speciale tentoonstelling aan
gewijd.

Marketing Zaanstreek zal deze verschillende evenementen onder de aandacht brengen. Tevens
zetten we bij de organisatie in op een constructie waarin ook blijvende activiteiten zullen worden
ontwikkeld, zodat we dit ook voor bezoekers uit de MRA regio in kunnen zetten.

2e Beeldbepalende evenement

Doelgroep KPI Insteek
Huidige Bewoners - Verhogen van de trots

- De eigen streek meer
ontdekken

Regio/MRA bewoners - Meer individuele bezoeken
- Hogere waardering
- Reputatie van de

Zaanstreek verbeteren

Looptijd: nader te bepalen

Budget: € 5.000

Het is op dit moment nog niet bekend wat het tweede evenement wordt dat specifiek door
Marketing Zaanstreek wordt ondersteund. Het beeldbepalende evenement van 2020, IFIKZ komt
hiervoor in aanmerking of bijvoorbeeld de Week van de Industriecultuur.
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7.6 Bijeenkomsten & Verbindingen

Doelgroep KPI Insteek
Sponsors, Partners &
Relaties

- belang van marketing voor
de streek benadrukken

- inzet Marketing Zaanstreek
zichtbaar maken

Ondernemers in de streek
worden geinspireerd over
actuele onderwerpen en
geinformeerd over de
activiteiten van SMZ

Looptijd: heel 2021

Communicatiedoelstelling:

· Minimaal twaalf contactmomenten

Budget: € 20.000

Partnerprogramma
Het partnerprogramma blijft een belangrijk onderdeel voor SMZ. Door actief partnerships aan te
gaan bundelen we onze krachten. Verbinding en inspiratie blijven hierbij belangrijke peilers.
Daarom organiseren we wanneer de coronamaatregelen het toe laten weer een aantal fysieke
bijeenkomsten. Het betreft hier burgemeesterssessies, partnerbijeenkomsten maar ook de
Opening Toeristisch Seizoen. Daarnaast zal aan het einde van het jaar wederom een Marketing
Zaanstreek Presents sessie georganiseerd worden voor alle stakeholders binnen de Zaanstreek.

Wanneer de coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten niet toelaten streven we naar digitale
sessies met verbinding binnen specifieke sectoren. Denk hierbij aan cultuur, toerisme, erfgoed en
retail.

Verbinding
SMZ streeft er steeds naar de verbindende factor te zijn. Door verschillende sectoren op vakgebied
bij elkaar te brengen stimuleren we kennisdeling en waar mogelijk gezamenlijke
productontwikkeling. SMZ heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol.

Samenwerking
Naast het partnerprogramma van SMZ wordt er continu gewerkt aan de relatie met Zaanse
bedrijven en instellingen. Dit onder meer door aan te sluiten bij verschillende overleggen, zoals het
Zaans Bouw Platform, het Hoteloverleg en waar mogelijk het Industrieel Overleg.  Binnen deze
overleggen wordt kennis gedeeld en houdt SMZ de vinger aan de pols over wat er speelt bij de
verschillende sectoren en waar er aangehaakt kan worden.

Ook wordt er wanneer gepast aangesloten bij netwerkverenigingen, denk hierbij aan ZaanLinQ, The
Corner en BNI.

Advies
Naast samenwerking met bedrijven en instellingen werkt SMZ nauw samen met de gemeenten.
Niet alleen legt SMZ verbindingen tussen ondernemers en de gemeente, maar adviseert ook bij
bepaalde projecten, zoals bijvoorbeeld rondom het bidproces van de Europese School. Steeds vaker
en beter weten we elkaar te vinden om onze boodschap en het sterke Zaanse profiel op
verschillende niveaus uit te dragen.
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7.7 Plan B

In alle campagnes en activiteiten is rekening gehouden met de mogelijk beperkende maatregelen
omtrent de COVID-19 pandemie. De exacte invulling van de campagnes zal aangepast worden aan
de op dat moment geldende maatregelen en daarbij behorende mogelijkheden.

In het geval van een verregaande en langdurige lockdown waarin geen enkele campagne of
activiteit doorgang kan vinden zal SMZ de activiteiten aanpassen om bij te dragen aan de
voorbereidingen om marketing-ready te zijn bij de heropening van de streek. Zo zullen wij ons
richten op een belangrijk deel educatie van partners en stakeholders. Denk hierbij aan advies op
het gebied van webshops voor retail en horeca, aan social media strategie voor de verschillende
toeristische of culturele partners en aan verdere stimulering van (digitale) productontwikkeling.
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8. Zaanstore

8.1 Campagnes

Geef Zaans

Doelgroep KPI Insteek
Huidige Bewoners - Het draagt bij aan het

verhogen van de trots op de
streek

Bewoners laten zien welke
mooie streekproducten in de
Zaanstreek worden gemaakt.

Looptijd campagne: Rond vier bekende ‘geefmomenten’

Communicatiedoelstelling:

· Een bereik van 5.000 Zaankanters via social media.

Budget: € 1.000

Onder het motto Geef Zaans willen we inwoners kennis laten maken met het brede assortiement
aan streekproducten in de Zaanstreek en hen motiveren iets typisch Zaans cadeau te geven in
plaats van een bloemetje of flesje wijn. Deze campagne draagt primair bij aan omzet verhoging in
de Zaanstore.

We koppelen deze campagne aan specifieke geefmomenten gedurende het jaar. Denk hierbij aan
Moederdag, Vaderdag, einde van het schooljaar en de decembermaand.

Zaanse Maker gezocht en Zaans op je bord

Doelgroep KPI Insteek
Huidige Bewoners - Verhogen van de trots Bewoners motiveren het

aanbod van streekproducten te
leren kennen en gebruiken.

Looptijd campagne: november

Communicatiedoelstelling:

· Bereik van 25.000 Zaankanters
· Een stijging van 10% aan bezoekers in de Zaanstore in de maand november.

Budget: € 3.000

De Zaanstore zal aanhaken op de grotere Zaansmaken campagne van SMZ. Zo zullen we ter
uitbreiding van het assortiment opnieuw op zoek gaan naar nieuwe Zaanse makers met de
campagne: Zaanse Maker gezocht. Hier krijgen ondernemers de mogelijkheid om hun product te
pitchen en kans te maken op een plek voor hun product in de Zaanstore.

Ook wordt actief de samenwerking met de Zaanse horeca opgezocht voor recepten met Zaanse
producten die in de Zaanstore verkrijgbaar zijn. Wanneer je het product in de Zaanstore koopt,
krijg je het recept van de Zaanse chef mee.
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Daarnaast kunnen er recepten worden ingestuurd, recepten van Zaanstore medewerkers worden
gedeeld en de koppeling wordt steeds gemaakt met de producten uit de Zaanstore. Met de
streekproducten en recepten willen we de Zaankanter motiveren om met de kerstdagen echte
Zaanse gerechten op tafel te zetten.

8.2 Overige activiteiten Zaanstore

Productontwikkeling

In de Zaanstore wordt regelmatig gevraagd naar papieren stadswandelingen. Daarom zullen er
voor de hotspots verschillende stadswandelingen worden gemaakt waarin route en informatie
worden gecombineerd. Zo kan men zelfstandig de streek ontdekken en kunnen we meer verborgen
pareltjes onder de aandacht brengen.

SMZ is ook afhankelijk van het product, de faciliteiten in de stad. Om het productaanbod te
verbeteren neemt SMZ vooral een aanjaagrol op zich. Waar mogelijk brengen we partijen met
elkaar in verbinding om gezamenlijk op te trekken in productontwikkeing.

Etalageverhuur

De Zaanstore bevindt zich op een mooie zichtlocatie vanaf het station naar het winkelcentrum van
Zaandam. Daarnaast verwelkomt de Zaanstore vele bezoekers en bewoners. De etalage van de
Zaanstore is afgelopen jaar aangepast om beter producten of onderwerpen onder de aandacht te
brengen. Zo kunnen we tentoonstellingen, evenementen of producten extra zichtbaar maken. De
etalage ruimte zal ook verhuurd worden aan Zaanse partners. Zo kan men voor een klein bedrag
letterlijk het eigen product, evenement of tentoonstelling “in de etalage” zetten.

Webshop

Tijdens de lockdown in maart 2020 is direct de start gemaakt met de webshop. Het assortiment op
de webshop zal continu worden uitgebreid met de nieuwste streekproducten.

Assortimentsuitbreiding

De Zaanstore is altijd op zoek naar de beste balans tussen streekproducten en
informatievoorziening. Regelmatig wordt geanalyseerd of de getoonde producten nog steeds een
toevoeging zijn voor het assortiment en of de opbrengst de schapruimte die het product in beslag
neemt rechtvaardigd. Zo blijven we ook op zoek naar nieuwe producten, waar altijd goed wordt
gekeken naar toegevoegde waarde, marge en eventuele houdbaarheidsdata. Onder andere de
campagne Zaanse Maker gezocht draagt hier aan bij.



24

9. Organisatie

In 2021 ziet de organisatie van Marketing Zaanstreek er als volgt uit:

Anneke Wijdogen-Vis Directeur 32 uur p/w
Rianne Greven Projectmanager 32 uur p/w
Vacature Marketing & Communicatie

medewerker
32 uur p/w

Jeanet Verweij Content & Strategie 8 uur p/w
Miranda Nijman Manager Zaanstore 36 uur p/w
Eduard Pieter Oud Consultant/supervisor Zaanstore 1 uur p/w
Ingrid Kaesberry Medewerker Zaanstore 20-32 uur p/w
Yoko Plompen Medewerker Zaanstore 8 uur p/w
Jillis Oud Medewerker Zaanstore 8 uur p/w

Raad van Toezicht

Cees Tip
Fred van Dam
Tom Krijns

Raad van Advies

Angelique Finkers Zaantheater
Arienne Kooter Rabobank
Jan Hovers Zaans Museum
Karen Schoen K’OOK
Lilian Radder Bewoner
Maarten van der Meer Zaanse Schans
Marcel van den Berge Forbo
Mark Lankveld Best Western ZaanInn Hotel
Martin Bergsma De Koffiezaak
Robert de Joode Kuijs Reinder Kakes


