HIER OP DE VELUWE
kun je wandelen door het weiland
genieten in het bos met de dansende bomen
koffie drinken op het terras
of picknicken op de heide
met de fiets naar het strand
wild kijken vanuit de observatiehutten
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Dromenlab Putten

Waarom het Dromenlab?

Werkgroep, DNA gast en
positioneriring

Toerisme is een belangrijke economische
sector in gemeente Putten. Dat willen we
graag zo houden en – beter nog – verder
versterken. Gemeente Putten en VVV Putten+
hebben het initiatief genomen om hier in het
concept Dromenlab aan te werken. En dit
doen we uiteraard samen met de toeristische
sector; recreatieondernemers in dag- en
verblijfstoerisme, horeca, Visit Veluwe, het
winkelcentrum Putten, de historische vereniging,
natuur- en landschapsorganisaties en zo meer.
Samen maken we het verhaal van Putten! En
samen bieden we onze gasten een mooi verblijf
waardoor ze graag terugkomen naar onze fraaie
streek.

Vol enthousiasme is een werkgroep van
ondernemers, VVV, Visit Veluwe en gemeente
verder met de resultaten uit het eerste
Dromenlab aan de slag gegaan. Het profiel
van de gast is verder uitgewerkt, het DNA is
uitgediept, de concurrentie op de Veluwe is in
beeld gebracht en met deze ingrediënten is de
werkgroep gekomen tot een positionering van
Putten.
De werkgroep kwam twee keer bij elkaar, in de
Boshut bij Hotel Mooi Veluwe (mei 2018) en in
de Mariahoeve (augustus 2018). En werd daarbij
ondersteund door de Plekkenmakers.

Tweede Dromenlab Putten

Om te weten wat het verhaal van Putten is, waar
we goed in zijn en waar minder en welke gasten
we (willen) trekken, zijn onder begeleiding van
bureau de Plekkenmakers twee Dromenlabs
georganiseerd. Het Dromenlab is een werkvorm
waarin op een creatieve en actieve manier
samengewerkt wordt.

Op dinsdag 9 oktober kwam de toeristische
sector van Putten bij elkaar in het Veenhuisje
voor het tweede Dromenlab Putten.
In dit tweede Dromenlab zijn de resultaten
van de werkgroep voorgelegd. Met de vragen;
wat vindt u hiervan, klopt het DNA van Putten,
herkent u onze uitgewerkte gasten, is de door
ons voorgestelde positionering van Putten de
juiste?
Ook hebben we met elkaar activiteiten en
projecten benoemd die goed passen bij
onze positionering en gasten. Een aantal zijn
uitgewerkt in projectsheets.
Op basis hiervan gaan we verder naar de
uitvoering van het Dromenlab, jaarlijks maken we
een actieprogramma.

Eerste Dromenboek Putten
Ruim 30 betrokkenen uit de toeristische sector
gaven in februari 2018 gehoor aan de oproep
mee te denken in het eerste Dromenlab Putten.
In dit Dromenlab is hard nagedacht, geknipt en
geplakt, getekend en gepraat over de kracht
van Putten en onze gast. Het resultaat van
de dag is vastgelegd in een beeldend verhaal,
het Dromenboek Putten. Het Dromenboek is
te vinden op www.putten.nl/Ondernemers/
Samenwerken_aan_toerisme.

In dit tweede Dromenboek staan de resultaten
van de werksessies van de werkgroep, de
feedback vanuit het tweede Dromenlab hierop
én de resultaten van de creatieve sessie van het
tweede Dromenlab om activiteiten en projecten
te benoemen.
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DNA
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DNA
Waar zit de kracht van Putten? Waar blinken we in
uit? Waardoor vallen we op?
Het DNA van Putten is iets wat er gewoon is.
Misschien valt het de Puttenaren en Putters niet
eens meer op, want dat is ‘normaal’, zo doen we
dat altijd al en zo hebben we dat altijd al gedaan.
Tijd voor een praatje, klompen voor de deur,
rust op zondag, betrokkenheid bij elkaar.
Volop natuur naast de deur, het eeuwenoude
boerenlandschap, het knusse dorpscentrum, de
eindeloze fiets- en wandelmogelijkheden.
Het zijn zaken waar Putten in uitblinkt. Waarden
waar de gasten van onze doelgroepen blij van
worden en graag van willen meegenieten in hun
vrije tijd.
In het eerste Dromenlab zijn moodboards
gemaakt en is een aanzet gedaan tot het DNA.
De werkgroep heeft deze verder vervolmaakt.
Het resultaat staat hiernaast.
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● Gevarieerd aanbod
aan winkels, wellness
dagattracties & eten en
drinken
● Hotels, campings, B&B
en vakantieparken
● Variatie in landschappen

FYSIEK

● Onderdeel
van de Veluwe
● Natuurlijke
omgeving
● Authentiek en
dorps karakter
Putten onderscheidt
zich op de Veluwe door
de combinatie van rust
en het gevarieerde
aanbod om te doen!

IK BEN

USP

DNA
INSIGHT
“Zij gaan graag
naar de Veluwe
omdat het rustig
is maar willen
daarnaast graag
iets ondernemen
en doen.”

PUTTEN

PERSOONLIJKHEID
● Optimistisch
● Natuurlijk
● Authentiek

RELATIE
VOOR

Jong en oud
die actief willen
ontspannen

● Actief & ontspannen
● Laten bewust
genieten
● Verbinden en
verrassen met natuur
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CULTUUR

● Trots en groen
dorp
● Met respect
voor natuur,
cultuur &
traditie
● Nemen de tijd
voor gasten
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ONZE GAST
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Doelgroepen

Er zijn vijf hoofddoelgroepen
voor Putten:

In het eerste Dromenlab is een aantal
doelgroepen globaal beschreven. Dit zijn
bestaande doelgroepen, gasten die Putten
al weten te vinden en bezoeken, maar ook
nieuwe kansrijke doelgroepen. De werkgroep
heeft deze verder verdiept en is gekomen tot
vijf doelgroepen. Waarbij stilgestaan is bij de
volgende vragen. Welke behoeften en wensen
hebben deze doelgroepen? Wat doen zij graag
op vakantie, waar zit hun pijn (waar moeten we
dus goed op letten), waar is winst te halen?

nn Actieve 50+ers / de 2e woningbezitter
Deze doelgroep weet Putten al goed te vinden.
Het gaat om het vasthouden. Kansen voor
versterking vinden we in uitbreiding van de
Duitse en Vlaamse markt.
nn Gezinnen
Hiervoor geldt hetzelfde, deze doelgroep
weet Putten al goed te vinden en kansen voor
versterking liggen in de Duitse en Vlaamse markt.
nn De stedeling
Dit is een nieuwe doelgroep voor Putten. In het
eerste Dromenlab nog als twee doelgroepen;
‘Maria’ en ‘Lot’ beschreven. Deze doelgroep
is interessant omdat zij met name buiten het
hoogseizoen voor een kort verblijf kiezen en een
relatief hoog bestedingsniveau hebben.
nn Regiobewoner
Een belangrijke bestaande doelgroep, waar de
opgave met name is om deze doelgroep vast te
houden, aantrekkelijk te blijven voor dagbezoek.
nn De tourist
Voor individuele bedrijven kan deze doelgroep
interessant zijn om op te richten door het
bieden van accommodatie(s) om Nederland
te verkennen. Het vergt een specifieke
marktbenadering.
Hierna volgt een uitgebreide omschrijving van
deze gastgroepen.
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ACTIEVE 50+ERS &
DE 2E WONINGBEZITTTERS

“We gaan graag met onze camper op pad omdat we dan
zeker weten dat het comfortabel is maar ik wil wel graag een
rustige staplaats van waaruit we iets kunnen ondernemen.”

-8-

Gewoon simpel genieten!

Jeanette en Paul Peters
Leeftijd: 58 jaar
Komen uit: Pijnacker
Werk: Boekhouder & huisvrouw
Inkomen: Modaal+
Reden: Vakantie, kamperen of naar hun vakantiehuis

lekker
ontspanning
& alle tijd!

Comfort
Zekerheid
Gemak
Controle
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Hoe gaan ze op vakantie?

Op de camping

Jeanette en Paul gaan graag met hun camper
op pad. De elektrische fiets gaat mee zodat ze
er lekker op uit kunnen gaan. Vaak gaan ze in
Nederland op vakantie, soms naar Duitsland
of België. Dit jaar staan ze op de Rusthoeve in
Putten, op een camperplaats. Hun labradoedel
logeert bij één van hun kinderen. Paul heeft 2,5
week vrij van zijn werk als boekhouder bij een
klein kantoor. Jeanette is huisvrouw. Ze hebben
een modaal+ inkomen, op vakantie zijn ze wel
een beetje zuinig.

Jeanette en Paul staan op de camping naast een
Vlaams koppel, Eugenie en Jacques. Zij houden
van het bourgondisch leven en geven meer
geld uit, zeker in de horeca. Verder lijken zij qua
gedrag heel erg op het Nederlandse koppel.

Hoe zijn ze bekend geworden
met Putten?
Via de Kampioen, jeugdervaring, vakantiebeurs,
op de verjaardag van Piet, Omroep Max ‘we zijn
er bijna’ zijn Paul en Jeanette bekend met Putten.
Ook kwamen de negatieve geluiden over Polen
op de campings wel voorbij.

Tegenover hen op het veldje staan Ursula en
Helmich Steinhauer. Zij komen uit Aken. Het is
duidelijk dat ze hogere kwaliteitseisen hebben
dan Jeanette en Paul, de camper is groter en
luxer en ze verwachten volop aandacht van hun
gastvrouw en -heer. Ursula en Helmich worden
graag in het Duits aangesproken en lezen Duitstalige informatie. Internet is niet zo hun ding.
Inspiratie krijgen zij uit reisartikelen in de Aachener Zeitung, het liefst boeken zij hun vakantie via
een reisbureau. Dat is toch het meest vertrouwd.
Dan weet je dat het goed zit.

Voor aankomst
De reservering voor de camperplek hebben ze
ruim van te voren gedaan via de NKC-app. Zo
ben je toch zeker van een mooie plek.

Pijn

Tijdens hun verblijf
Bij aankomst bij de receptie worden ze
hartelijk ontvangen, dat geeft al een positief
gevoel. Ze zien de evenementenkalender en
nemen de recreatiekrant mee. In de zon voor
de camper bekijken ze wat ze gaan doen de
komende weken. Hier begint de vakantie: lekker
ontspanning & alle tijd! Natuurlijk gaan ze fietsen
over het fietsknooppuntensysteem, Daarnaast
bezoeken ze marktjes, kleine musea, de pluktuin
en de stad Harderwijk. Ze gaan een enkele keer
uit eten (niet te luxe) en maken een wandeling
door het bos waar ze in de verte wild hopen te
zien. Weer bij de camper aangekomen, wordt er
goed gecontroleerd op teken.
Paul en Jeanette kunnen de rust en stilte erg
waarderen. Af en toe een praatje voor de camper
en meedoen aan een activiteit op de camping
is leuk, maar verder zijn ze erg gesteld op hun
privacy.
Gewoon simpel genieten! En dat vertellen
Jeanette en Peter weer thuisgekomen zeker door
aan buren en familie.
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Verblijfsrecreatie matcht niet met
dagrecreatie
Rekening valt tegen
Herrie
Rommel
Overlast
Smalle fietspaden
Raakt verdwaald

Winst
PuttenCard
Wild zien
Persoonlijke aandacht
Mooi weer

De 2e woningbezitters
De tweede woningbezitters zijn vaak vitale
50+ers. Deze groep doet grote aankopen in
Putten. De auto is in Putten gekocht en gaat hier
ook voor de beurt naar de garage. Ook gaan ze
hier naar de kapper en opzoek naar een nieuw
bankstel. Het is hier namelijk gemoedelijker, de
kwaliteit is goed, het is betrouwbaar en het heeft
een goede
prijs-kwaliteitverhouding.

Pijn
Kwaliteit vakantieparken
(arbeidsmigranten als buren)

De tweede woningbezitter gaat steeds meer
lijken op de Puttenaar.

Winst
Op een uur rijden
van Amsterdam
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GEZINNEN

“We gaan graag met ons gezin naar de Veluwe op vakantie
omdat we dan de rust en de tijd hebben voor elkaar maar
ik zoek wel een plek waar ook iets te doen is.”
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Qualitytime met het gezin

Michelle en Christian van Reijn
Leeftijd: 40 jaar
Komen uit: Vlaanderen
Werk: Lerares en Christian heeft zijn eigen installatiebedrijf
Inkomen: Boven gemiddeld
Reden: Vakantie

zijn positief
ingesteld

Vermaak
Samen
Gezelligheid
Persoonlijk
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Hoe gaan ze op vakantie?
Michelle en Christian uit Vlaanderen zijn
met hun twee kinderen van 6 en 8 jaar op
vakantie in een huisje op vakantiepark Veluwse
Hoevegaerde. Michelle is lerares en Christian
heeft een eigen installatiebedrijf. Ze wonen in
een nieuwbouwwijk van Kortrijk. Ze hebben de
vakantie op tijd geboekt. Ze blijven 2 weken.
In de vakantie wisselen ze activiteit af met een
dagje rust op het park of de directe omgeving.
Qualitytime met het gezin is erg belangrijk.
Thuis sjeesen ze van werk naar school en de
sportclubjes van de kinderen.

Tijdens hun verblijf
Persoonlijke aandacht is belangrijk. Ook moet
er genoeg te doen zijn voor de kinderen. Dat
hoeven geen grootse dingen te zijn, als het maar
leuk is. Graag laat het gezin zich informeren over
de to do’s specifiek voor het gezin met kinderen.
Positief is dat in Putten zowel het strand als de
bossen en de zandverstuiving dichtbij zijn. Een
bezoekje aan het museum, de Bostoren en het
Stoomgemaal staan ook op het programma.
Het gezin verwacht een zelfde niveau als in
Vlaanderen. Ze zijn positief ingesteld. Thuis
vertellen ze over hun vakantie op de Veluwe.
(Nederlandse en Vlaamse gezinnen verschillen
niet in gedrag).
Tip: Zorg voor animatie buiten de Nederlandse
vakanties, omdat vakanties in Duitsland en België
anders vallen.
Tip: Met name Duitse en Belgische
herhaalbezoekers laten zich verleiden tot
een bezoek aan de Veluwe. Via www.
regioambassadeur.nl kun je via e-learning leren
hoe om te gaan met Belgische en Duitse gasten.
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Pijn
Afstand
Zondagsrust
Veluwe wordt als gewoon gezien
Verdeeldheid gezin
Beeld van saai

Winst
Breed aanbod activiteiten
Divers aanbod
van accommodatie
Rust
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DE STEDELING

“Ik zou graag op vakantie omdat ik even weg wil zijn van de
drukte van de stad maar ik zoek een rustige plek waar ik
actief kan ontspannen.”
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Zoeken plekken waar rust en natuur is

Maria de Graaf
Leeftijd: 28 jaar
Komt uit: De stad, verhuisd naar Moerdijk
Werk: Manager Shell
Inkomen: Hoog
Reden: Weekendje weg

Carrière en
gezondheid is
erg belangrijk

Luxe
Comfort
Status
Vriendschap
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Over haar levensstijl
Maria is voor haar baan, een managementfunctie
bij Shell, naar Moerdijk verhuisd. Daar woont
ze met haar partner in een modern hoogbouw
appartement, eigenlijk tussen de industrie. Ze
hebben geen kinderen. Ze heeft een goede
drukke baan. De carrière is erg belangrijk, ze
hoopt op promotie. De vrije tijd is schaars. Ze
heeft eigenlijk wel stress van haar baan, maar zal
dat niet toegeven.
Ze heeft een grote vriendenkring waar ze mee
de kroeg in gaat, evenementen bezoekt of wat
actiefs gaat doen. Diepere vriendschappen
mist ze wel. Ook tobt ze wel over wel of geen
kinderwens.
Gezondheid is belangrijk, Maria doet dan ook
boodschappen bij de biologische supermarkt
om de hoek. Maria is erg actief op Facebook
en Instagram. Hier doet ze inspiratie op voor
de nieuwste trends op het gebied van mode en
lifestyle.

Wat ze zoekt tijdens haar
vakantie
Maria stoort zich aan de drukte, herrie en
luchtvervuiling in haar woonplaats. Maria zoekt
voor haar vakanties dan ook plekken op waar
ze rust en natuur vindt. Mountainbiken of een
watersport geven haar dan ontspanning. De kust,
de eilanden, of .. Putten? In ieder geval weg van
de stress van de woonomgeving. Ze heeft een
snel leven, eigenlijk zou het wel goed zijn om aan
yoga te gaan doen. Dat lijkt haar ook wel relaxed,
waardoor ze meer ontspant. Dan drukt ze die
burnout die op de loer ligt misschien ook wel de
kop in.
Voor een weekendje weg is een korte reistijd
wel zo fijn. De accommodatie moet makkelijk
vindbaar en boekbaar zijn. Beelden zijn erg
belangrijk. Op sociale media kwam Putten wel
eens voorbij. Ook enkele collega’s en vrienden
zijn er wel eens geweest.

Tijdens haar verblijf
Voor een weekendje weg boekt Maria een plek
waar ze volledig ontzorgd kan genieten zodat
ze tot rust kan komen. Ze gaat met haar partner
maar ook graag met vriendinnen. Ze zoekt luxe
en comfort, wifi is voorwaarde bij een verblijf.
Ze weet precies wat ze wil en kan dat ook goed
duidelijk maken. Als er iets niet bevalt, zal je
het zeker horen. Haar verwachtingen zijn hoog.
Een paar keer per dag plaatst ze een update op
sociale media.
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Winst
Tijd
Fit
Kwaliteit
Rust in hoofd door ontspanning
Na thuiskomst, zeggen ‘ik kom terug’
Ontspannen
Dromen
Ambities
Groener wonen
Promotie
Duurzamere wereld

Pijn
Gebrek aan aanbod op zondag
Onbekendheid
Imago

Behoefte
Communicatie & marketing
Aanbod van unieke en
bijzondere accommodaties
en activiteiten
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REGIOBEWONER

“Wij gaan graag samen naar Putten omdat het zo’n
gezellig centrum heeft en je in de buurt nergens zo’n fijn
aanbod hebt als daar.”
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De gezelligheid van het centrum

Ineke en Gerard Jansen
Leeftijd: 65 jaar
Komen uit:

Ermelo

Werk: Gepensioneerd ambtenaar en bibliothecaresse
Inkomen: Gemiddeld
Reden: Winkelen en recreëren

Activiteiten zijn
belangrijk

Familie
Kleinschalig
Betrouwbaar
Gezelligheid
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Pijn
Aanbod van terrassen
Beperkte horeca op zondag
Leegstand van winkelpanden

Winst
Persoonlijke aandacht
Dorps karakter
Gezellig centrum
Breed aanbod
Gratis parkeren
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Bezoek aan Putten
Het is woensdag, dé dag voor Ineke en Gerard
om Putten te bezoeken. Groenten, kaas en
brood worden gekocht op de weekmarkt. Ook
nog een nieuwe riem voor de hond en stof voor
gordijnen op de hobbykamer. Extra gezellig is
dat je altijd bekenden ziet, dus even kletsen bij
de fontein. Na de kop koffie met taart op het
terras bij de Marktmeester gaat Ineke nog bij
haar favoriete dameskledingzaak langs. Gerard
koopt ondertussen een boek en haalt een visje
bij Foppen. Nergens in de buurt vind je zo’n
fijn aanbod als in Putten. Je kan alles krijgen, je
wordt vriendelijk ontvangen door de winkeliers
en het is gewoon betrouwbaar. Harderwijk is
toch echt minder gezellig met al die grote ketens.

Bezoek aan evenementen
Ook bezoeken Ineke en Gerard graag de
kleinschalige evenementen, zoals Smaakvol
Putten, de Ossenmarkt en BOOM IN’ dat erg
leuk was met de kleinkinderen.

Op zondag
Zondag is rustdag. ‘s Ochtends naar de kerk
in Ermelo, ‘s middags op familiebezoek of een
fietstochtje door het bos. Doordeweek wandelen
Ineke en Gerard ook graag bijvoorbeeld een
Klompenpad.
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DE TOURIST
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Nederland is één grote stad

Amerikanen, Chinezen
Leeftijd: Varieert
Komt uit: Buitenland
Werk: Inkomen: Bovenmodaal inkomen
Reden: Vakantie, komen vaak voor een uitstapje naar de Veluwe

Winst
Bezoek aan Delfts
Blauw fabriek
in Putten

Ontdekken
Activiteiten
Internationaal
Cultureel
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POSITIONERING
PUTTEN
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Waardepropositie op de
Veluwe
Putten is onderdeel van de Veluwe. Marketing
en promotie doen we samen met de Veluwse
gemeenten en toeristische partners onder de
vlag van Visit Veluwe. We geloven er in dat
gasten in eerste instantie voor een bezoek aan
de Veluwe kiezen, vervolgens kijken zij verder
‘waar op de Veluwe’. En dan is het belangrijk
te weten waar Putten zich in onderscheid ten
opzichte van andere plekken op de Veluwe:
Waarom kies je als gast voor Putten?
Uit de concurrentie grafiek (op de volgende
pagina) blijkt dat Putten er uitspringt bij het
winkelaanbod en dorpse karakter, de rust en de
historie/cultuur. Er is duidelijk een mindere score
op terrassen en ‘actief’.
Beide komen in de suggesties voor acties
naar voren als grote wens om te ontwikkelen:
Terrassen in de dorpskern en meer aanbod
van actieve recreatie mogelijkheden zoals
mountainbikeroutes.
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WAT MAAKT PUTTEN ANDERS?

HOOG

MIDDEN

LAAG

GARDEREN
EPE
HARDERWIJK
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TERRASSEN

DAG ATTRACTIES (KLEIN)

NUNSPEET

DORPS KARAKTER

VOORTHUIZEN

WINKEL AANBOD

ERMELO

ZOMER / WINTER

PUTTEN

Positionering concurrentie:
Epe – 100% wild
Ermelo – Buitenleven
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HISTORIE / CULTUUR

WILD

ACTIEF

WELLNESS

WATER

VARIATIE IN LANDSCHAP

RUST

Nunspeet – Uit de kunst
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Positionering van Putten
Hoe willen we dat Putten bekend staat? Welke
identiteit van Putten zetten we in om potentiële
bezoekers te verleiden? Welke verwachting moet
waar gemaakt worden? Welke reden is er voor
gasten om terug te komen?
We zijn tot het merkverhaal voor Putten
gekomen, dat hiernaast op de pagina is
weergegeven.

Feedback vanuit tweede
Dromenlab
De deelnemers van het tweede Dromenlab
reageerden eensgezind enthousiast op de
presentatie van de Positionering van Putten. Het
DNA, de doelgroepen, de waardepropositie op
de Veluwe en het merkverhaal werden herkend
en onderstreept.
Specifiek als positief werd bestempeld:
samenwerking met elkaar en op de Veluwe,
merkverhaal, ‘natuurlijk ontspannen doen’,
combinatie DNA en wat Putten onderscheid op
de Veluwe.
Ook werden er nog tips gegeven. Opvallend
was dat deze tips vooral gingen om uitwerking
in concrete activiteiten. Zoals het verbinden van
verblijfs- en dagrecreatie, het verder aanhaken
op de Veluwe, het vertellen van de (oorlogs)
geschiedenis en werken aan de gezamenlijke
uitstraling.
En de uitwerking in activiteiten en projecten,
dat is precies wat die ochtend verder op het
programma stond!
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MERK VERHAAL
Putten is een geliefde toeristische bestemming
voor vitale ouderen, gezinnen, Randstedelingen en
gasten uit België en Duitsland. Zij gaan graag naar
Putten omdat het rustig is maar willen daarnaast
graag iets ondernemen en doen.
Putten is onderdeel van de Veluwe, heeft een authentiek en dorps karakter en ligt in een omgeving
met zowel veel bos als water. Putten heeft een gevarieerd aanbod aan winkels, wellness, dag attracties, horeca en overnachtingsmogelijkheden voor
kort en langer verblijf.
Putten kenmerkt zich als een trots en groen dorp.
Men heeft respect voor natuur, cultuurhistorie
en traditie en neemt de tijd voor gasten. Het laat
mensen bewust genieten en verbindt en verrast
met natuur. Putten onderscheidt zich op de Veluwe door de combinatie van rust en het gevarieerde
aanbod om te doen!
Putten: Natuurlijk ontspannen DOEN!
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VAN POSITIONERING
NAAR ACTIE
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Van positionering naar actie!
Na de pauze zijn groepjes deelnemers gekoppeld
aan een specifieke doelgroep. Hen werd
gevraagd om op basis van de positionering
(natuurlijk ontspannen DOEN!) te komen met
acties voor de betreffende doelgroep (via een
brainstorm) die onder deze paraplu een bijdrage
zouden kunnen leveren aan de positionering.
Dus: wat wil deze doelgroep beleven? Wat wil zij
doen? Waar moet aan gewerkt worden in Putten
om aan de verwachting te voldoen?
Na de brainstorm werd de groepen gevraagd om
nogmaals een ronde te doen langs alle ideeën en
deze te waarderen met groene stickers op basis
van het criteria “dit geeft me energie”.

Hierna hebben de groepen gevraagd met behulp
een maakplaat (gebaseerd op het business
canvas model) een of meerdere ideeën te
concretiseren.
De projectideeën staan op de volgende pagina’s
per doelgroep opgesomd. De ideeën met de
meeste groene stickertjes zijn gemarkeerd met
een *.
Dit is een eerste brainstorm. In het
actieprogramma zal een selectie gemaakt worden
uit deze ideeën en wellicht aangevuld worden
met nieuwe ideeën. Vervolgens werken we de
projectideeën zodanig uit dat ze invulling geven
aan de positionering ‘Natuurlijk, Ontspannen,
DOEN’. Zo komt de positionering van Putten nog
beter top-of-mind bij onze gasten en wordt dit
de kern van hun verhaal over Putten.
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Acties voor de Actieve 50+-ers
SAMENWERKING PARTNERS PUTTEN & KENNIS OVER PUTTEN:
n
VIP dag in omgeving (Garderen / Driehuizen/ Voorthuizen)
n
Steeds nieuwe plekken te ontdekken
n
n

Samenwerking dag & Verblijf met WCP, VVV, dorp ***
Combinatie bezoek stimuleren *

COMMUNICEREN NAAR EN MET ACTIEVE 50+-ERS:
n
Goed informatie naar mensen. Wat ze kunnen van begin tot eind
n
Persoonlijke benadering
n
Betere communicatie voor evenementen
n
Puttencard **
n
Kabelkrant
n
App voor Putten over alles wat hier is ***
n
Putten doe krant met kortingsbonnen *****
n
Doelgroepen kaart
n
Kant en klare programma’s maken
NIEUWE ACTIVITEITEN ‘NATUURLIJK, ONTSPANNEN DOEN’:
n
Veluws verhalen festival
n
Arrangementen in combinatie met natuur ****
n
Theater/Poezie in natuur *
n
Actief op pad bijv men ochtend. Met de koetsier op pad
n
Andre Rieu ipv 538 op marktplein
PRODUCTVERBETERING:
n
Geen auto’s op markt/plein/Fontanusplein *
n
n
n
n
n
n
n
n

Gezellige terrassen maken
Meer met Schovenhorst ***
Rotonde van Krachtighuizen mooier maken **
Winkelaanbod
Entrees Veluwe (routes, info gebied, info to see/do) *
Oplaadpunten voor elektrische fietsen
Fietspaden verbreden (beton)
Fietspaden verlichten (ri bosbad)

DIVERS:
Toeristen belasting omlaag/weg
n
n

Blijven verrassen!
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Maakplaat

Infrastructuur verbeteren
Veilig en aantrekkelijk fietsen en wandelen
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Acties voor Gezinnen
COMMUNICATIE SPECIAAL VOOR GEZINNEN:
n
Kinderpagina op VVV site
n
Ansicht knipkaart
n
n
n
n

Putten kaart
Doelgroepenkaart ***
Social media **
Like & winacties *

SAMENWERKING PARTNERS PUTTEN & KENNIS OVER PUTTEN:
n
Samenwerking
n
Cursus gastheerschap **
n
Vakantie BSO
KINDERACTIVITEITEN ‘NATUURLIJK, ONTSPANNEN DOEN’:
n
Arrangement maken
n
Zwemmen pannenkoek fietsen
n
Bostoren toetje (entree – consumptie) *
n
Bomentuin educatiespel + toren *******
n
Huifkartocht
n
Rondje Veluwe pad
n
Natuureducatie
n
Bootverhuur *
n
Speurtocht in centrum **
n
ATB Route
n
n
n

Kinderactiviteiten
Historie arrangement *
Kinder-fiets-speurtocht

DIVERS:
n
Afstand speelt geen rol
n
Duurzaamheid behoefte gast *
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Puttencard 3.0
Informatie delen over to do’s en to see’s in Putten
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Acties voor de Stedeling
COMMUNICEREN NAAR DE STEDELING:
n
Instagram faciliteren (#puur(natuur) putten) *
n
Top 5 to do goed-passend **
n
n
n

Goede info bij accommodaties en to do lijst
Sauna
Persoonlijke aandacht in de etalage

TRY PUTTEN OUT:
n
PILOT kleinschalig ontwikkelen van een aanbod *
n
Geen arrangement. Zelf beslissen en makkelijk **
n
Ontwikkel accommodatie > beleving
n
Wildbeleving en kamer boeken *
n
Wildarena, mee met de boswachter ****
n
Varen + kamer
n
Veel op 1 dag! *
n
Unieke ervaring
LUXE, VERRASSEND EN RELAXED VERBLIJF:
n
Aankomst / vertrektijden aanpassen (uitslapen)
n
Ontbijtservice vakantiehuizen *
n
Verrassende slaapplekken (boomhut /kasteel) *****
n
Glamping *
n
Alles moet goed (bed)
n
Luxe
n
Vuurtje kunnen stoken
WINKELEN EN UIT ETEN:
n
Het andere winkelen **
n
Uitgaansmogelijkheid
n
Goede restaurants
n
Goede terrassen
BELEVEN VAN HET BUITENLEVEN:
n
Verrassende plekjes in ‘ruimte’
n
Beleving als houtsculpturen (fotomoment)
n
Goed vertrekpunt. Niet verdwalen, wel unieke beleven
n
Entree Krachtighuizen *
n
Schovenhorst verhippen *****
n
Poort Putten stop hier
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Try Putten Out
Puttens aanbod ‘Natuurlijk, Ontspannen, DOEN’ voor de stedeling in de etalage
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Acties voor de Regiobewoner
WELKOM AAN DE FIETSERS:
n
Trap, proef en beleefroute
n
Fietscheckdag Puttense fietsenmaker, Puttense “?”dag
n
n
n
n

Banden oppompen, bewaakte fietsenstalling
Bezoekers belonen waardoor ze terugkomen, kruisbestuiving
Fietsen in dorp en gratis parkeren onder de aandacht
Op fietsers richten met Facebook of andere sociale media

OORLOGSGESCHIEDENIS VERTELLEN:
n
Verhaal over razzia en wat waar te vinden toegankelijk maken **
GEZELLIG AANTREKKELIJK DORPSCENTRUM:
n
Meer bomen in dorp
n
Terras rondom put
n
Parkeer garage onder plein en huidige marktplein opnieuw inrichten voor horeca *****
n
Mooiere inrichting, gezelliger marktplein *****
n
Uniek winkelaanbod
n
Gratis parkeren, ½ uurs verbinding vanaf station, mooiere en authentieke winkelgevels, betere
terrassen *
n
Lopers voor de deur
VINDBAARHEID:
n
Kleine unieke plekken vindbaar ******
n
Goede vindbaarheid, bewegwijzering naar recreatiebedrijven. Bijv Putten app/qr code. *****
n

Mensen op het idee brengen ergens heen te gaan.

SAMENWERKING HORECA-RETAIL-VERBLIJFS/DAGRECREATIE:
n
Elkaars acties, ideeën en evenementen communiceren aan klanten/gasten bestand ***********
n
Elkaar meer verkopen, samenwerken
n
WCP pas
DIVERS:
n
Rust van geen snelweg en trein door dorp als pluspunt
n
Sauna heeft grote regio functie *
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Vindbaarheid
Wat is er te doen? Verleiden er heen te gaan.
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Acties voor de Tourist
VERBLIJF IN PUTTEN, NL ONTDEKKEN:
n
Vooral overnachting **
n
Individu welkom, geen groepen
n
n

Vanuit Puttense accomodaties op stap naar toeristische attracties (A’dam, hoge veluwe, ’t Loo,
Giethoorn, + een dagje Putten.
Centrale positie

DAGJE PUTTEN:
n
Klompentocht, lopen op klompen ********
n
Klederdracht
n
Ontmoet de inwoner, Hoe we echt leven in Nederland *
n
Rondleidingen in het kader van oorlogsgeschiedenis (liberation route, westerborkpad) ****
n
Gekke bijzondere dingen beleven (over praten erna) *
MARKETING:
n
Aanspreken via touroperators > gebruikmaken van visit veluwe ***
n
Aanhaken op verhaallijnen NBTC
n
Individuele toerist booking.com, airBnB *
n
In reisgids Israël
DIVERS:
n
Veilig gevoel geven
n
Rotondes aankleden **
n
“zijn we er klaar voor?”
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Putten op netvlies touroperators

Maakplaat

‘Een dagje Putten’
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Samen verder!

Breed toeristisch overleg

We weten nu waar we staan. We kennen de
positionering van Putten; Natuurlijk, ontspannen,
doen! Ook weten we wie onze belangrijkste
gastgroepen zijn; actieve 50+/tweede
woningbezitter, gezinnen, de stedeling, de tourist
en de regiobewoner.

We starten een structureel overleg met onze
toeristische partners om de voortgang van
het actieprogramma te bespreken, informatie
uit te wisselen en verdere acties en ideeën
uit te werken. Het Toeristisch Overleg Putten
vindt twee keer per jaar plaats: in maart en
oktober. VVV Putten neemt het voortouw in
de organisatie. Genodigd zijn de organisaties:
Puttense Recreatieondernemers Vereniging
(PROV), Horeca Putten, Winkelcentrum Putten
(WCP), Bedrijvenkring Putten (BKP), cultureel
platform, Visit Veluwe, terreineigenaren en
gemeente Putten en VVV Putten+. Elke
organisatie wordt gevraagd om met maximaal
twee personen deel te nemen.

Daarbij hebben we vele ideeën en projecten
verzameld, alle betrokkenen bij recreatie en
toerisme in Putten hebben hun inbreng kunnen
leveren.
Dus nu is het tijd voor de uitvoering van het
Dromenlab Putten!
Dit doen we in stapjes én ook weer samen met
alle partners.

Wij hebben er zin in! Doet u mee?

Actieprogramma
Jaarlijks stellen we met de toeristische partners
een actieprogramma samen. Het actieprogramma
bevat een concrete selectie van activiteiten
en projecten voor desbetreffend jaar en
een doorkijkje naar de jaren daarna. Het zijn
projecten waar energie zit bij de partners, waar
prioriteit ligt om te komen tot sterke toeristische
sector, waar dwarsverbanden liggen in de
uitvoering van andere gemeentelijke projecten
(zoals het centrumplan) en/of projecten
die aanhaken op een gebiedsoverstijgend
project (onderdeel Veluweagenda of
uitvoeringsprogramma Gastvrije Randmeren
etcetera).
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ruimte voor notities
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ruimte voor notities
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powered by De Plekkenmakers

Met dank aan
Iedereen die deelnam in de werkgroep en Dromenlab 2.0 om zijn/haar
droom te delen!
Gemeente Putten: Roelof Koekkoek, Sylvie Uenk en Sandra Neven.
VVV Putten+: Johan Grift, Suzanne van den Bor.
Puttense Recreatieondernemers Vereniging (PROV), Winkelcentrum
Putten (WCP), Horeca Putten, Visit Veluwe, Staatsbosbeheer, Puttens
Historisch Genootschap, Oktober ‘44, Veluweteam.
En een ieder die we niet specifiek genoemd hebben en een fantastische
bijdrage hebben geleverd.

CONCEP T / CO-CR EAT I E / A R C HI TEC TU U R

Dit mini-dromenboek zal online te bekijken zijn via
CONCEP T / CO-CR EAT I E / A R C HI TEC TU U R

www.dromenlab.nl
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