
PARTNERPLAN 2021



Het doel van de onderstaande activiteiten en campagnes is bij te dragen aan het duurzaam 
herstel van dag- en verblijfsrecreatie in Midden-Delfland. Het afgelopen jaar en ook dit jaar 
zijn de gevolgen van COVID19 voor ondernemers in Midden-Delfland enorm. 

PUUUR Midden-Delfland investeert opnieuw flink in tijd en geld om de bekendheid van het 
gebied in de stedelijke omgeving te vergroten en beleving van en recreatie in het gebied te 
bevorderen. Als partner profiteert u van die inspanningen.

DUURZAAM HERSTEL TOERISME & RECREATIE IN MIDDEN-DELFLAND
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- Vermelding op www.puuurmiddendelfland.nl (eigen partnerpagina)

- Gevelbordje en mastvlag

- Evenementen zichtbaar in agenda (1 per week)

- Ontvangst digitale partnernieuwsbrief (min. 6x per jaar)

- Gebruik beeldmerk PUUUR op eigen streekproduct (op aanvraag)

- Uitnodiging voor partnerbijeenkomsten (min. 3x per jaar)

- Uitnodiging voor (betaalde) masterclasses (min. 3x per jaar)

- Mogelijkheid tot aanmaken fiets- en wandelroutes op route.nl

- Vermelding in blogposts (indien relevant)

- Sponsored post op FB met link naar blogpost (indien relevant)

- Delen van FB posts in Stories van Bezoek Westland (gedurende het 

jaar)

PARTNERPLAN 2021

1. Basispakket

2. Campagnepakket

3. Influencercampagne

4. Locatiebewegwijzering

5. Digitale nieuwsbrief

- Onderdeel van de online advertentiecampagne

- Vermelding op landingspagina campagne (per campagne)

- Zichtbaar in nieuwe promotievideo

- Zichtbaar in nieuwe online content (website / social media) van

campagne (per campagne)

-  Bezoek van een geselecteerde influencer

- Objectbewegwijzering (bruine borden met witte letters)

 - Item aanleveren voor in de consumentennieuwsbrief

€ 200

€ 25, €75 of € 100

€ 75 of € 100

vanaf € 65

vanaf € 10

Bekijk de bijlage voor extra toelichting en de kosten per campagne.
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Als partner profiteert u van de activiteiten en diensten van PUUUR Midden-Delfland. 
Een groot aantal van die voordelen is onderdeel van het ‘basis partnerschap’. 

Voordelen partnerschap:

Toolkit
U ontvangt een basispakket (t.w.v.  150 euro) van PUUUR Midden-Delfland waarmee u uw 
partnerschap zichtbaar maakt. Dit pakket bevat:
• een wandbordje
• een gevel- of mastvlag naar keuze (jaarlijks nieuwe vlag, indien versleten)
• PUUUR-promotiematerialen (bijv. ansichtkaarten en pennen, zolang de voorraad strekt).  

Vermelding op website
• Partnerpagina: u krijgt een eigen pagina met bedrijfsprofiel (foto + tekst) op  
www.puuurmiddendelfland.nl
• Agenda: publicatie en promotie van evenementen via de agenda op de website 
 (max. 1 per week) en de online (social) media-kanalen van PUUUR Midden-Delfland.

Gebruik beeldmerk
Partnerschap geeft toegang tot het gebruik van het ‘PUUUR Midden-Delfland’ beeldmerk 
voor productmarketing op eigen producten (na goedkeuring)

Beeldbank 
U  krijgt toegang tot een beeldbank met campagnefoto’s van PUUUR Midden-Delfland om 
optimaal te kunnen inhaken op gezamenlijke initiatieven.

Toeristische bewegwijzering
We nemen u mee in de plannen voor toeristische bewegwijzering voor het gebied, waarmee 
gemeente en ondernemers samenwerken aan de recreatieve uitstraling van Midden-Delfland

Digitale nieuwsbrief
U ontvangt een digitale nieuwsbrief van PUUUR Midden-Delfland, waarmee u op de hoogte 
blijft van activiteiten, acties, aanbiedingen en ander nieuws

 1. TOELICHTING PARTNERPLAN 2021
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Online routes
U kunt, indien gewenst, meedoen in online fiets- en wandelroutes op het grootste online 
platform voor fiets- en wandelroutes: Route.nl.
 
Partnerbijeenkomsten
Wij nodigen u uit voor verschillende partnerbijeenkomsten, o.a.:
• Partnercafés (min. 3x per jaar)
•  (Betaalde) masterclasses (min. 3x per jaar) 

Online content
PUUUR Midden-Delfland neemt u mee, daar waar relevant, in blogs, vlogs en stories die op de 
website en social media kanalen (gepromoot) gedeeld worden

Campagnes
PUUUR Midden-Delfland organiseert jaarlijks meerdere online campagnes waarin zij het  
gebied en de partners zichtbaar maakt. 

Voor alle online campagnes geldt dat ze bestaan uit de volgende onderdelen:
• Een landingspagina (nieuw)
Op een landingspagina wordt, gericht op een specifieke doelgroep, relevante content  
samengebracht die op een aantrekkelijke manier het aanbod in Midden-Delfland zichtbaar 
maakt. De url van deze landingspagina is dé pagina die in een online promotiecampagne 
gecommuniceerd wordt en waarop bezoekers binnenkomen op de website.
 • Blogs (nieuw en bestaand)
Op de landingspagina wordt naar 1 of meerdere nieuwe en bestaande blogs doorverwezen, 
waarin dieper wordt ingegaan op het relevante aanbod van alle, voor dat onderwerp 
relevante partners.
 • Content (nieuw en bestaand)
Er wordt nieuwe content geschreven voor de website. In blogs wordt ook doorverwezen naar 
bestaande blogs voor meer informatie of om een onderwerp toe te lichten.
 • Advertising
De promotie van de verschillende online campagnes wordt uitgevoerd via betaalde promotie 
op Facebook en Instagram.
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Voor alle campagnes wordt door PUUUR Midden-Delfland budget vrijgemaakt, zodat bereik 
en zichtbaarheid bij geselecteerde doelgroepen zo optimaal mogelijk is. De content voor 
deze campagnes wordt geleverd door PUUUR. Campagnes verwijzen door naar zogenaamde 
‘landingspagina’s’ waar onderliggende, relevante content van partners getoond wordt. 

Via vermelding in blogs, vlogs, stories, foto’s of links profiteren alle partners van deze 
betaalde promotie. De planning, uitvoering en bewaking van de online campagnes wordt 
gedaan door een door PUUUR Midden-Delfland ingeschakeld gespecialiseerd online  
marketingbureau. 

In 2021 organiseert PUUUR Midden-Delfland de onderstaande campagnes:
• Campagne ‘Overnachten in MD’
• Campagne ‘Voorjaar in MD’
• Campagne ‘Zomers Midden-Delfland’
• Campagne ‘Najaar in MD’
• Campagne ‘Vergaderen in het groen’
• Influencer campagne

OPTIONEEL
U kunt ervoor kiezen om extra zichtbaar te zijn in één of meerdere van de online campagnes. 
Hieronder leest u in het deel ‘Campagnepakketten’ hoe de online campagnes eruit zien en op 
welke manier u extra zichtbaar kunt zijn.

Kosten deelname: een basispartnerschap kost 200 euro per jaar. 
Voor verenigingen en stichtingen geldt (op aanvraag) een tarief van 50 euro. Voor bestaande 
partners is deelname in 2021, vanwege COVID19, kosteloos. 

Het basispartnerschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij opgezegd wordt.
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Elders op een 
landingspagina 
wordt aanvullende 
informatie over het 
gebied getoond 
die bijdraagt aan 
een fijn bezoek (bv. 
overnachten, eet-
gelegenheden e.d.)

VOORBEELD LANDINGSPAGINA VOOR EEN CAMPAGNE
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Op de landings-
pagina worden 
links getoond naar 
onderliggende 
relevante content 
(blogs of partner- 
pagina’s). Alle 
relevante partners 
van PUUUR worden 
hier genoemd 
(vanuit het basis-
pakket).

Een landingspagina 
is dé pagina die 
gecommuniceerd 
wordt in een  
campagne. Alle  
online verkeer 
komt op deze pagi-
na binnen.

NIEUW op landings-
pagina's is de TOP 
5 vermelding. Deze 
linkt rechtstreeks 
door naar de 
partnerpagina van 
de deelnemende 
partner.



Voor alle online campagnes geldt dat ze bestaan uit de volgende onderdelen:

Het Campagnepakket biedt bovenop het basis partnerschap een aantal extra momenten 
waarop u, als onderdeel van één of meerdere online campagnes, extra zichtbaar bent met uw 
locatie of activiteit.

Wat bieden we u?
• Uw locatie of aanbod wordt zichtbaar op de landingspagina van een campagne in de vorm 
van een vermelding in een ‘Top 5’ 
• PUUUR neemt uw locatie/aanbod mee in een nieuw te maken promotievideo 
• PUUUR komt langs voor het maken van foto’s en video die bruikbaar zijn voor Facebook, 
Instagram en Instagram Stories
• U wordt vermeld in 1 editie van de consumentennieuwsbrief van PUUUR

De bijdrage die u betaalt voor deelname aan een campagne wordt volledig besteed aan de 
promotie van die campagne en komt bovenop de investering die PUUUR MD in die campagne 
doet! Deelname is per campagne beperkt tot 5 plekken en wordt verwerkt op volgorde van 
aanmelding. PUUUR beslist of de aanmelding past binnen de betreffende campagne.

U kunt kiezen voor deelname aan één of meerdere van de onderstaande online campagnes:
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2.  CAMPAGNEPAKKET



1) Campagne ‘Overnachten in Midden-Delfland’

De overnachtingscampagne van 2020 had als resultaat dat meer dan 32.000 unieke  
personen op de website van PUUUR keken naar mogelijkheden om te overnachten.  
Voor 2021 wordt opnieuw veel interesse verwacht voor vakanties in eigen land, zeker op 
plekken die rust en ruimte bieden. Met deze campagne, gericht op verblijfstoerisme, haken 
we in op die interesse en laten we Midden-Delfland zien als leuke bestemming voor een  
binnenlandse vakantie.

Aanbod
• vermelding op landingspagina van de campagne in Top 5. Voorbeeld: ‘leukste 
overnachtingsplekken in Midden-Delfland’ 
• zichtbaarheid van uw locatie/aanbod in een nieuw te maken promotievideo
• zichtbaarheid van een foto of video in Instagram Story van PUUUR
• vermelding in consumentennieuwsbrief van PUUUR

Onderdelen
• Landingspagina (nieuw)
• Campagnevideo (bestaand en nieuw)
• Blogposts (bestaand en nieuw)

Looptijd
• feb-mrt 2021 (2 mnd)

Doelgroep
• Harmoniezoeker
• Verbindingzoeker
Voor deze campagne wordt een doelgroep verder weg in Nederland benaderd.

Bereik: 
• 600.000 mensen (verwachting)

Kosten
• 75 euro
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2) Campagne ‘Voorjaar in Midden-Delfland’

De voorjaarscampagne is gericht op dagtoerisme vanuit de regio. Met deze campagne laten 
we zien wat het prachtige landschap van Midden-Delfland te bieden heeft op het gebied van 
fietsen en wandelen. In de campagne wordt o.a. aandacht besteed aan routes, beste plekjes 
om onderweg te stoppen, natuur, landschap en historie.

Aanbod
• vermelding op landingspagina van de campagne in Top 5
• zichtbaarheid van uw locatie/aanbod in een nieuw te maken promotievideo
• zichtbaarheid van een foto of video in Instagram Story van PUUUR
• vermelding in consumentennieuwsbrief van PUUUR

Onderdelen
• Landingspagina (nieuw)
• Campagnevideo (bestaand en nieuw)
• Blogposts (bestaand en nieuw)

Looptijd
• mrt-mei 2021 (3 mnd)

Doelgroep
• Rustzoeker
• Inzichtzoeker
Voor deze campagne wordt een doelgroep in de omliggende steden benaderd.

Bereik: 
• 600.000 mensen (verwachting)

Kosten
• 75 euro
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NB: afhankelijk van de stand van 
zaken met betrekking tot COVID19  
(versoepeling lockdown) wordt begin 
maart besloten over het doorgaan 
van deze campagne. We houden u 
hierover op de hoogte. Bij het niet 
doorgaan van de campagne hoeft  
u niet te betalen of kunt u ervoor 
kiezen om bij een andere campagne aan te 
haken.



3) Campagne ‘Zomers Midden-Delfland’

De zomercampagne is zowel gericht op dag- als verblijfstoerisme. Met de campagne richten 
we ons o.a. op uitjes met het gezin, familiereünies, cultuur evenementen (o.a. ‘Ode aan Mid-
den-Delfland’), overnachtingsmogelijkheden, dagjes uit met vrienden en varen. 

Aanbod
• vermelding op landingspagina van de campagne in Top 5 / ‘Ode aan Midden-Delfland’. 
• zichtbaarheid van uw locatie/aanbod in een nieuw te maken promotievideo
• zichtbaarheid van een foto of video in Instagram Story van PUUUR
• vermelding in consumentennieuwsbrief van PUUUR

Onderdelen
• Landingspagina (nieuw)
• Campagnevideo (bestaand en nieuw)
• Blogposts (bestaand en nieuw)

Looptijd
• juli-aug 2021 (2 mnd)

Doelgroep
• Harmoniezoeker
• Inzichtzoeker
• Verbindingszoeker
Voor het verblijfstoerisme-deel van deze campagne wordt een doelgroep verder weg in
Nederland benaderd, voor het dagtoerisme-deel in de omliggende steden.

Bereik: 
• 600.000 mensen (verwachting)

Kosten
• 100 euro
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4) Campagne ‘Najaar in Midden-Delfland’

De najaarscampagne richt zich op dagtoerisme. Met de campagne zetten we in op het delen 
en promoten van verhalen over de productie en oogst van streekproducten uit Midden-
Delfland.

Aanbod
• vermelding op landingspagina van de campagne in Top 5
• zichtbaarheid van uw locatie/aanbod in een nieuw te maken promotievideo
• zichtbaarheid van een foto of video in Instagram Story van PUUUR
• vermelding in consumentennieuwsbrief van PUUUR

Onderdelen
• Landingspagina (nieuw)
• Campagnevideo (bestaand en nieuw)
• Blogposts (bestaand en nieuw)

Looptijd
• sept-nov 2021 (3 mnd)

Doelgroep
• Inzichtzoeker
• Rustzoeker
Voor deze campagne wordt een doelgroep in de omliggende steden benaderd.

Bereik: 
• 600.000 mensen (verwachting)

Kosten
• 100 euro
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5) Campagne ‘Vergaderen in het groen’

Deze zakelijke campagne richt zich op het promoten van vergaderlocaties in het groen en op 
een bijbehorend aanbod voor groepen, t.w. groepsactiviteiten, eet- en overnachtingslocaties 
voor groepen

Aanbod
• vermelding op landingspagina van de campagne in Top 5
• zichtbaarheid van uw locatie/aanbod in een nieuw te maken promotievideo
• zichtbaarheid van een foto of video in Instagram Story van PUUUR
• vermelding in consumentennieuwsbrief van PUUUR

Onderdelen
• Landingspagina (nieuw)
• Campagnevideo (bestaand en nieuw)
• Blogposts (bestaand en nieuw)

Looptijd
• sept-nov 2021 (3 mnd)

Doelgroep
 • MKB (eigenaren, office managers, directie-assistenten, secretaressen), ZZP’ers
Voor de advertising wordt geen Facebook of Instagram ingezet, maar wordt er gebruikgemaakt 
van advertising voor Google Search. 

Bereik: 
• 270.000 mensen (verwachting)

Kosten
• 100 euro
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6) Campagne ‘Kerstmis in Midden-Delfland’

Deze online campagne is een vervolg op de geslaagde kerstcampagne in 2020, 
waarmee via de website en Facebook gezamenlijk 67.000 mensen bereikt zijn in
minder dan drie weken tijd. De campagne is erop gericht het kerstaanbod van horeca 
(overnachten, kerstarrangementen, kerstmenu’s) en het kerstwinkelen onder de
aandacht te brengen.

Aanbod
• vermelding op landingspagina van de campagne in Top 5
• zichtbaarheid van uw locatie/aanbod in een nieuw te maken promotievideo
• zichtbaarheid van een foto of video in Instagram Story van PUUUR
• vermelding in consumentennieuwsbrief van PUUUR

Onderdelen
• Landingspagina (nieuw)
• Campagnevideo (bestaand en nieuw)
• Blogposts (bestaand en nieuw)

Looptijd
•  dec (1 mnd)

Doelgroep
 • Harmoniezoeker
 • Inzichtzoeker
• Verbindingszoeker

Bereik
•  80.000 mensen (verwachting) 

Kosten
•  25 euro
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3. INFLUENCER CAMPAGNE

Met de influencer campagne zetten we in op het bereiken van een jongere doelgroep die
geïnteresseerd is in gezonde voeding en lokale streekproducten. 

In overleg met 1 of meerdere geïnteresseerde partners en een influencer marketing bureau, 
selecteren we micro- (10.000-50.000 volgers) en macro-influencers (50.000-100.000 
volgers) die we uitnodigen voor een bezoek aan Midden-Delfland en daarmee zichtbaarheid 
te creëren bij de achterban van deze influencers. 

Voor deze influencers stellen we een programma samen waarin ze kennis maken met uw 
onderneming of locatie en met het gebied. Met de influencer worden voorafgaand aan het 
bezoek afspraken gemaakt over de content die hij/zij maakt en via welke kanaal/kanalen die 
gedeeld wordt.

Aanbod
• bezoek door een geselecteerde influencer
• ondersteuning door PUUR bij het opstellen van een programma (dagdeel of hele dag)
• promoted post via het geselecteerde social media kanaal van de influencer
• foto of video in Instagram Story

Kosten
• Deze kosten zijn: € 75 (halve dag) / € 150 (hele dag)
De kosten voor een activiteit op uw locatie zijn voor eigen rekening (we betalen o.a. geen 
vergoeding voor entree, gebruik van vervoermiddelen, e.d.)

In 2021 worden maximaal 2 influencers ingezet.
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4. LOCATIEBEWEGWIJZERING

Locatiebewegwijzering draagt bij aan de recreatieve uitstraling van Midden-Delfland en aan 
de vindbaarheid/zichtbaarheid van bezoekbare locaties. Met het plaatsen van ‘bruine borden 
met witte letters’ helpen we bezoekers hun weg te vinden in het gebied en duidelijk te maken 
waar ze welkom zijn.

Als partner van PUUUR MD kunt u aangeven interesse te hebben in deze bewegwijzering. 
PUUUR MD laat via Revis Bewegwijzering een bewegwijzeringsplan maken. Na overleg met 
en goedkeuring door gemeentelijke, provinciale overheden en het waterschap, wordt in 
afstemming met u een persoonlijk voorstel gemaakt voor de bewegwijzering van uw locatie.

Kosten deelname: 
• 65 euro per bord per jaar (afspraken en contract via Revis 
Bewegwijzering).
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5.  DIGITALE CONSUMENTENNIEUWSBRIEF

In 2021 stuurt PUUUR MD maandelijks een nieuwsbrief uit aan fans van Midden-Delfland die 
zich hier via de website voor hebben aangemeld. De nieuwsbrief verschijnt idealiter aan het 
begin van elke nieuwe maand. 

In de nieuwsbrief wordt relevante content, zoals een evenement, aanbieding of nieuws van 
partners geplaatst. De nieuwsbrief sluit ook aan op de online campagnes. Indien u 
deelneemt aan een of meerdere campagnes, krijg je sowieso eenmalig een plek in de 
nieuwsbrief. 

Indien u ervoor kiest om niet deel te nemen aan een online campagne, is het ook een optie 
om een los item aan te leveren voor de digitale consumentennieuwsbrief (tekst, beeld en 
link).

Kosten
• 10 euro per item
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EXTRA.  PARTNERCAFÉ

In 2021 organiseert PUUUR drie (online) partnercafés. Zodra het mogelijk is om weer fysieke 
bijeenkomsten te houden, kunt u zich opgeven als gastlocatie voor één van deze
bijeenkomsten. Als gastlocatie kunt u zich profileren bij alle aanwezigen. In ruil daarvoor 
verzorgt u de hapjes en drankjes tijdens het partnercafé.

Kosten: gastlocatie incl. hapjes en drankjes.
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BEGRIPPENLIJST

Online promotie

- Vertoningen
Het aantal weergaven van de advertentie. Telkens wanneer een advertentie op een pagina 
met zoekresultaten of website in het Google Netwerk wordt weergegeven, geldt dit als één 
vertoning.

- Bereik
Bereik staat voor het aantal unieke personen dat de advertenties van de campagne heeft 
gezien. 

- Verschil tussen Bereik en Vertoningen
Het verschil hiertussen is dat 1 bereikte persoon de advertentie (of advertenties) meerdere 
keren gezien kan hebben, wanneer een campagne langer loopt. Zij hebben bijvoorbeeld ad-
vertentie a, b en c gezien. Dan is het aantal bereikte personen 1, maar het aantal vertoningen

- Klikken
Wanneer iemand op de advertentie klikt.

Vier doelgroepen

1. Rustzoeker
Rustige, bedachtzame mensen die het liefst recreëren in hun eigen omgeving. Hun ‘doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg’ mentaliteit past goed bij wat we te aanbieden
hebben met PUUUR Midden-Delfland. 

2. Inzichtzoeker
De doelgroep is bedachtzaam, serieus en nieuwsgierig. Ze ondernemen in hun vrijetijd graag 
activiteiten waar ze van leren. Ze vermijden graag drukke plekken en gaan graag de natuur
in.
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3. Verbindingszoeker
Vakantie is voor deze doelgroep rust, ontspanning en gezelligheid. Ze zoeken rust en stilte 
en tijd voor de partner. Die rust vinden ze vaak in de natuur. Vakantie in Nederland vinden
ze prima, zowel voor een paar dagen als voor een langere tijd.

4. Harmoniezoeker
Voor deze doelgroep staat samenzijn met de familie centraal. Daar trekken ze graag tijd voor 
uit. Ze ondernemen tijdens een uitje graag activiteiten met de kinderen. Zolang het maar
gezellig is.

INSCHRIJVINGEN PARTNERPLAN

Alle inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Met die volgorde wordt 
rekening gehouden bij het max. aantal deelnemers aan campagnes.

Voor de toeristische plattegrond geldt dat de huidige deelnemers het eerste recht van 
deelname hebben. Wanneer er plekken vrijkomen, worden die aan nieuwe aanmelders 
toegewezen op volgorde van aanmelding.

Alle, in dit Partnerplan genoemde bedragen, zijn excl. BTW.
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