
DE ZEEUWSE AANPAK
In Zeeland is het uitstekend wonen, werken, studeren, ondernemen, 
 investeren en recreëren. Dat weten Zeeuwen maar al te goed. 

Buiten Zeeland bestaat er helaas een ander beeld 
van de provincie: ver weg, ergens links onderin 
Nederland. Zon & strand en leuk voor vakanties, 
dat wel. Maar om te wonen? Er is weinig te 
beleven en er is nauwelijks boeiend werk te 
vinden. 

Het beeld klopt niet met de werkelijkheid. 
Daarom gaat Zeeland actief aan de slag met het 
Zeeuwse imago. Zeeuwse partners laten samen 
zien waarom de regio aantrekkelijk is, op alle 
vlakken: wonen, werken, studeren,  
bezoeken en ondernemen. 

We zijn ervan overtuigd dat alleen een integrale 
aanpak goed kan werken voor de verbetering  
van het imago van Zeeland. Het één versterkt 
tenslotte het ander: Zeeuwse bedrijven en 
 ondernemers willen kunnen putten uit een rijk 
aanbod van goed gekwalificeerde medewerkers. 

We willen buitenlandse bedrijven en 
 investeerders verleiden zich blijvend in Zeeland  
te vestigen of hier te investeren. Dat maakt de 
arbeidsmarkt aantrekkelijker voor young 
 professionals. Zeeuwse studenten zullen dan 
vaker in Zeeland blijven wonen. Dat zorgt voor 
een beter evenwicht in de bevolkingssamenstel-
ling. Wat weer aantrekkelijk is voor culturele 
ondernemers en de horeca. Winst voor de lokale 
bevolking en een groot pluspunt voor toeristen. 
Er zijn meer dwarsverbanden te bedenken: een 
kruisbestuiving tussen natuur, cultuur, vrijetijds-
besteding, welzijn en welvaart bijvoorbeeld.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: 

“Met één strategie en één 
 uitvoeringsorganisatie kunnen 
we straks voortvarend en 
 efficiënt aan de slag.”

STERK EN EVENWICHTIG IMAGO

Wat Zeeland nu nodig heeft is een 
 marketingstrategie die bijdraagt aan  
een sterk en evenwichtig imago:  
duidelijk, herkenbaar en aantrekkelijk. 

Alleen zo zal Zeeland opvallen bij de doelgroepen voor  
wonen, werken, studeren, bezoeken en ondernemen.  
De integrale aanpak zal leiden tot een positief resultaat  
voor Zeeland als geheel en alle partijen afzonderlijk. Hoe?  
Door een efficiënte uitvoering en regionale slagkracht.

Het provinciebestuur neemt nu het voortouw. Waarom? 
Het provinciebestuur wil bij grote, complexe opgaven 
binnen Zeeland het initiatief nemen. 
Het provinciebestuur staat niet alleen: vertegenwoordigers  
vanuit de gemeenten, het bedrijfsleven, de zorg, de culturele 
sector en het onderwijs nemen deel aan de werkgroep en de 
stuurgroep Marketing Zeeland. Fijn én noodzakelijk, want  
een integrale aanpak krijg je alleen samen voor elkaar.



U KUNT NIET ONTBREKEN
De overkoepelende Marketingstrategie Zeeland is straks ons gezamenlijke richtsnoer 
om snel stappen te zetten in de uitvoering. Een duidelijke merkstijl zal onderdeel  
zijn van de marketing voor Zeeland. De Zeeuwse partners gaan dit marketingpakket 
gebruiken om beter herkenbaar te zijn. Het bouwen van een centraal digitaal 
 platform - waarop alle informatie over wonen, werken, studeren, bezoeken en 
 ondernemen zichtbaar is - hoort daar ook bij. Inclusief digitale campagnes voor zowel 
versterking van het imago als voor concrete doelen, zoals werving van zorgpersoneel. 

Met deze brede samenwerking bundelen we onze krachten. Gezamenlijk werken  
we aan een overkoepelende strategie én aanpak om Zeeland te promoten als 
aantrekkelijk gebied om te wonen, werken, studeren, ondernemen, investeren en 
recreëren. 

U kunt daarbij niet ontbreken: word ook streekholder. Met uw steun, uw 
akkoord en uw bijdrage versterken we samen het imago van Zeeland met de 
oprichting van de Zeeland Marketingorganisatie vanaf juli 2021. 

www.zeeland.com/nl-nl/live-work/zeeuwse-marketing-organisatie

SAMEN BEDENKEN EN SAMEN DOEN

Samen op een effectieve manier werken aan een sterk imago van 
Zeeland, in een herkenbare organisatievorm, voor en door relevante 
Zeeuwse partijen: dat klinkt best ingewikkeld. 

Daarom is er met diverse Zeeuwse partners en 
vertegenwoordigers al nagedacht over de 
uitvoering van de gezamenlijke aanpak.  
Daar is het concept van de Marketingstrategie 
Zeeland uit voortgekomen.

In de eerste maanden van 2021 krijgen alle 
andere relevante Zeeuwse streekholders 
(bedrijven, gemeenten, zorg- en onderwijs-
instellingen, bestaande samenwerkingen en 
belanghebbende partners in cultuur, natuur, 
sport, recreatie, welzijn en toerisme) dit 
concept onder ogen. De werkgroep en de 

stuurgroep Marketing Zeeland zullen  
de inbreng van de partners zorgvuldig  
wegen en van een advies voorzien.  
In het voorjaar leggen zij de definitieve 
 Marketingstrategie Zeeland voor aan de 
beoogde partnerorganisaties. 

Bij voldoende draagvlak zal in juli het 
startschot worden gegeven voor de 
Zeeland Marketingorganisatie (ZMO).

Erik van Oosten, VNO-NCW: 

“Dit is het moment om met Zeeuwse partijen 
zoals gemeenten, provincie en bedrijven  
de strategie te ontwikkelen en langjarig te 
zorgen voor de uitvoering van campagnes  
en programma’s.”

Monica Roose - van Duijn, directeur-bestuurder ViaZorg: 
“De zorgsector staat open voor een nieuwe 
samenwerkingsvorm en gezamenlijke 
 marketingstrategie.”

Jerry Troy, Toeristisch Ondernemend Zeeland: 
“Toeristische ondernemers ondersteunen de 
gezamenlijke uitgangspunten volledig en zijn 
blij met de inspanningen van de provincie  
in de overgang naar de centrale Zeeland 
 Marketingorganisatie.”

https://www.zeeland.com/nl-nl/live-work/zeeuwse-marketing-organisatie

