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1. Strategie 
 
1.1 Aanleiding 
 
In 2022 is de Toerisme Alliantie Fryslân verder gegaan met de reviewcampagne waar Stichting 
Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland in 2021 mee is gestart. In 2021 heeft TRZF een eer-
ste reviewcampagne gehouden voor toeristische ondernemers in Zuidoost Friesland. Dit bleek 
een waardevolle campagne, zowel in meetbare als niet-meetbare resultaten. Meetbare resultaten 
waren onder andere de groei in het aantal nieuwe positieve reviews. Niet-meetbare resultaten wa-
ren reacties van ondernemers over de campagne waarin zij aangaven blij te zijn met wat zij tijdens 
de campagne leerden en wat zij vervolgens in de praktijk brachten. Het besef dat reviews van 
groot belang zijn voor zowel ondernemingen als voor een gehele regio is met deze campagne in 
gang gezet. 
 
Toerisme Alliantie Fryslân wilde in 2022 graag verder met de beweging die in Zuidoost Friesland 
in gang is gezet. In samenwerking met Merk Fryslân en de regioaanjagers is er gewerkt aan een 
verbeterde campagne voor heel Friesland. De reviewcampagne is in januari 2022 van start ge-
gaan. 
 
1.2 Doel 
 
Het doel van de reviewcampagne 2022 was om de reviewbeweging die in Zuidoost Friesland op 
gang is gekomen als een olievlek te laten groeien in Friesland. Met meer en kwalitatief betere re-
views straalt Friesland als toeristische provincie kwaliteit uit, met als gevolg dat de kwaliteitstoe-
rist eerder de stap maakt om een weekendje weg of een vakantie naar Friesland te boeken. Dit 
omdat zij bewustere keuzes kunnen maken naar aanleiding van de ervaringen van anderen.  
 
1.3 Doelgroepen 
 
De reviewcampagne kende verschillende doelgroepen: 
 
- Toeristische ondernemers ( B&B's, campings, hotels, vakantieparken etc) 
- Recreatieve ondernemers ( dagverhuur bootjes, rondvaartbedrijven, klimparken etc) 
- Horeca ondernemers 
- Musea en theaters 
- VVV's en TIP's 
 
Daarnaast werd ook toeristen aangesproken met de campagne. Voor hen waren er speciale dis-
playbanners, Facebook-advertisment en een winactie. 
 
1.4 Aangesloten partners 
 
Aan de reviewcampagne werkten de volgende partijen mee: 
Toerisme Alliantie Fryslân 
Merk Fryslân 
Provinsje Fryslân 
Land in Friesland 
Waterland van Friesland 
Het Andere Friesland 
Geïnspireerd door een Oude Zee 
Visit Leeuwarden 
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2. Campagne concept 
 
2.1 Communicatie en huisstijl 
 
Voor de campagne is een uitgebreide toolkit opgesteld, gevuld met o.a. beeldmateriaal (campag-
nebeelden) en teksten voor online en offline gebruik. Ook stonden er in de toolkit tal van prakti-
sche tips over bijvoorbeeld handige online tools.  
De deelnemers aan de reviewcampagne konden hier handig gebruik van maken. Vanuit Merk 
Fryslân en de regio's werden de campagnebeelden gebruikt voor hun eigen uitingen op de websi-
tes en op social media. 
 
Op verschillende momenten is er door de organisatie van de reviewcampagne een persbericht 
verstuurd naar de media. Op 9 december werd het eerste persbericht verstuurd over de aanvang 
van de campagne. Op 7 juni werd het bericht 'Toeristische sector profiteert van reviewcampagne' 
verstuurd. Op 14 september volgde het bericht 'Winnaar bekend van eerste toeristische review-
campagne'. 
 
Verder werd er over de reviewcampagne gecommuniceerd op verschillende landingspagina's van 
de toeristische regio's en op de website friesland.nl. De pagina friesland.nl/reviewcampagne (ge-
richt op ondernemers) werd bezocht door 2.042 unieke bezoekers, die gemiddeld 4.22 minuten 
op de pagina bleven. 
 
De landingspagina gericht op de toerist werd door 2.038 unieke bezoekers bezocht, zij bleven ge-
middeld 3.27 minuten op de pagina. 
 
De toeristische regio's namen de reviewcampagne regelmatig mee in hun nieuwsbrieven en in 
hun besloten Facebookgroepen.  

 
Een beeld uit de toolkit. 
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2.2 Masterclasses 
 
De reviewcampagne ging van start met een viertal masterclasses gericht over verschillende doel-
groepen (te weten: horeca- en activiteiten, logies, gevorderden en nog een algemene master-
class). Deze masterclasses werden gehouden door Jan Scheele, expert op het gebied van re-
views en online zichtbaarheid. De masterclasses werden online gehouden en werden bezocht 
door respectievelijk 37, 71, 18 en 46 deelnemers. Deze masterclasses zijn geëvalueerd en beoor-
deeld met gemiddeld een 4,6/5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Helpdesk 
 
Gedurende de duur van de reviewcampagne is er een helpdesk geweest die klaarstond om vra-
gen van deelnemers te beantwoorden. Dit konden vragen zijn over het maken van een QR-code 
naar je eigen website tot 'hoe kan ik het beste reageren op deze specifieke negatieve review'. Hier 
is 60 keer gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn deelnemers gedurende de campagne gevraagd en 
ongevraagd voorzien van feedback. 
 
2.4 Online campagne gericht op toerist 
 
Naast de aandacht voor de ondernemers ging de aandacht in de reviewcampagne ook uit naar de 
gasten/toeristen zelf. Zij zijn immers degenen die de reviews achter moeten laten! Om de gas-
ten/toerist te bereiken zijn er online campagnes gehouden, met name in het hoogseizoen: de tijd 
om reviews te vergaren. Toeristen die een review achterlieten konden met hun review kans maken 
op mooie prijzen (herhaalbezoeken). Na afloop van de campagne zijn deze winnaars benaderd, zij 
hebben inmiddels hun prijzen in ontvangst genomen. 
 
De meetbare resultaten van de online campagnes, bedoeld voor awareness: 
 
De displaycampagne i.s.m. Merk Fryslân: 81.191 vertoningen, 499 klikken. 
 
De Merk Fryslân reviewcampagne advertenties voor de zomer leverden 215.380 vertoningen op, 
goed voor 507 klikken. 
 
De SoMecampagne: 36.244 unieke vertoningen, 499 klikken. 
 
Naast de meetbare resultaten kwamen er talloze leuke reacties op de gesponsorde posts op 
Facebook, waarin gasten hun herinneringen aan Friesland deelden.  
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2.5 Flyers  
 
Alle deelnemers hebben per post posters en flyers ontvangen om in hun bedrijf op te hangen en 
uit te delen aan hun gasten. Ook was het mogelijk om tegen een kleine investering flyers op maat 
te laten maken. De algemene flyers verwezen naar friesland.nl/reviews, terwijl de flyers op maat 
verwezen naar bijvoorbeeld de Google-omgeving van bedrijf X. Zo konden de gasten met het 
scannen van een QR-code al vrij snel en simpel een review achterlaten voor het bedrijf naar 
keuze. Door verschillende bedrijven is hier gebruik van gemaakt. 
 
In totaal zijn er meer dan 40.000 flyers verspreid door heel Friesland! Omdat het tijdloze flyers zijn 
kunnen deze ook na de reviewcampagne nog gebruikt worden. 
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3. Resultaten 
 
Voor de meetbare resultaten is gekeken naar een vijftal platformen waarop reviews achtergelaten 
kunnen worden. Er zijn meer reviewplatformen maar dit zijn de meest gebruikte platformen, van-
daar dat er gekozen is om de focus op Google, Facebook, Zoover, Tripadvisor en Booking te leg-
gen. Procentueel is het aantal reviews over de periode januari - september gestegen met 10%. 
Voorafgaand aan de reviewcampagne is een nulmeting gedaan.  
 
Het totale aantal reviews per januari bedroeg 70.136. Bij een tussentijdse meting in mei bedroeg 
het totaal aantal reviews 73.145 en bij de eindmeting begin september 77.037. 
 
3.1 Google 
 
Google is veruit het meest gebruikte platform om een review op achter te laten en veel onderne-
mers gaven dan ook aan hierop te willen focussen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want het 
aantal reviews groeide van 31.943 in januari naar 36.216 in september, een groei van 14%. 
 
Het gemiddelde cijfer dat gegeven wordt is een 4.4 / 5. 
 
3.2 Tripadvisor 
 
Tripadvisor wordt veelal door de internationale gast gebruikt. Hier lag de focus niet op tijdens de 
reviewcampagne (al is er op individueel niveau natuurlijk wel aandacht voor geweest!). Deson-
danks is het aantal reviews gegroeid van 8.102 in januari naar 8.706 in september, een groei van 
7%. 
 
Het gemiddelde cijfer dat gegeven wordt is een 4.5 / 5. 
 
3.3 Zoover 
 
Zoover is een kleinere speler binnen de reviewmarkt. De beginstand was 4.389 in januari. Bij de 
eindmeting in september bedroeg het aantal reviews 4.535. Een stijging van 3%. 
 
Het gemiddelde cijfer dat gegeven wordt is een 9.0 / 10. 
 
3.4 Booking 
 
Booking is meer een verhuurplatform dan een reviewplatform, maar omdat veel toeristen boeken 
op basis van de reviews die ze lezen bij Booking is het wel een belangrijke speler om rekening 
mee te houden. In januari stond de teller op 17.962 reviews. In september was dit aantal gegroeid 
naar 18.760 reviews, een stijging van 4%. 
 
Het gemiddelde cijfer dat gegeven wordt is een 8.8 / 10. 
 
3.5 Facebook 
 
Een grappig verschil ten opzichte van de eerste reviewcampagne in Zuidoost Friesland waar op 
Facebook nauwelijks vooruitgang werd geboekt, is dat tijdens de tweede reviewcampagne Fries-
landbreed wel een flinke groei in reviews zichtbaar is geworden. Er werd gestart met 7.740 re-
views in januari, in september was dat aantal met 14% gegroeid naar 8.820.  
 
Het gemiddelde cijfer dat gegeven wordt is een 5 / 5. 
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3.6 Niet-meetbare resultaten 
 
Naast de meetbare resultaten zijn er natuurlijk ook nog tal van niet-meetbare resultaten geboekt. 
Ondernemers die aangeven nu eindelijk te weten hoe ze een negatieve review kunnen ombuigen 
naar een positieve ervaring, handige tools die ingezet zijn om meer reviews te genereren, het au-
tomatiseren van de vraag naar reviews, feedback uit reviews waar praktisch mee aan de slag ge-
gaan is. Er is een bewustwording in gang gezet. Ondernemers realiseren zich: reviews komen, of 
je er nou mee bezig bent of niet. Omdat een negatieve ervaring eerder wordt gedeeld dan een po-
sitieve is het belangrijk om je met de reviews bezig te houden. Je kunt ze 'naar je handzetten', 
door gasten met een positieve ervaring ervan te overtuigen een review voor je achter te laten. 
 
3.7 Ondernemersprijs 
 
Ook voor ondernemers viel er iets te winnen gedurende de reviewcampagne. De ondernemer met 
de beste procentuele groei maakte kans op de titel.  
De top 3 is als volgt geworden: 
 
1. Anne-Famkes Pleats (Bartlehiem) 
2. Snoozz Hotels (Leeuwarden) 
3. The Bakery (Leeuwarden) 
 
Alle drie de ondernemers hebben een award gekregen en konden rekenen op free publicity. 
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4. Budget 
 
De reviewcampagne was begroot op € 37.071,20. Hiervan is €36.260,69 uitgegeven.  
 
5. Evaluatie 
 
In het kort kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 
- In totaal waren er 180 ondernemers die deelnamen aan de reviewcampagne 
- De bewustwording van het belang van reviews is gegroeid 
- Heel de toeristische sector in Friesland profiteert mee van de reviews 
- Er is prettig samengewerkt met de regio's, Merk Fryslân en de TAF 
- De toolkit was een veelgebruikt instrument. Deze werd duidelijk bevonden. 
- De masterclasses van Jan Scheele scoorden goed, ook de intervisiebijeenkomst werd goed 

ontvangen. 
- Er zijn nuttige contacten gelegd met onder andere de KvK om ook ondernemers te bereiken die 

eerder niet bereikt werden. 
- Zuidoost Drenthe gaat ook een reviewcampagne organiseren – vergoeding van 2000 euro afge-

sproken.  
- E-learningcursus reviews van het E-learningplatform wordt in opdracht van Dagrecreatieve Net-

werken gemaakt  
 

Verbeterpunten: 
 
- Het invullen van de matrix is een te arbeidsintensief proces en niet 100% betrouwbaar. 
- Ondernemers waarderen één op één contact en dat had meer gekund. In de beginperiode van 

de campagne was fysiek bezoeken van ondernemers niet altijd mogelijk in verband met corona, 
later hadden ondernemers het veelal te druk. Een goed moment vinden om langs te komen is 
daardoor niet altijd gelukt. 

- De VVV's en TIP-punten zouden in het vervolg meer aandacht kunnen krijgen. Zij kunnen een 
belangrijkere rol vervullen dan dat zij gedurende deze campagne hebben gedaan. 

 
 
 
 


