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Marketingvoorbeeld van twee kleine natuurorganisaties 
met toch  hoge bezoekersaantallen



De Waarom:
Wij vinden het een feest om in de natuur te zijn!

Jullie ook?
Boek dan een feestje bij www.natuuriseenfeest.nl



Cijfers
Opgericht eind 2012

Nu 80 actieve feestjesgevers
600 natuurfeestjes per jaar

200 activiteiten voor BSO, onderwijs
60 Peuters in het Wild activiteiten



Marketing tips!
Uitstekende Website

Maak evenementen op facebook
Inhoudelijke blogs op linkedin en op de 

website
Durf te delen! Netwerk Natuur is een Feest!



Team Natuur is een Feest

Feestjesgevers inspireren 
elkaar!



Peuters in het wild

Activiteiten in het 
Amsterdamse Bos



Peuteractiviteiten in 
samenwerking met de 
Fruittuin van West

Training voor 
gastouders en 
kinderopvang



Feestjes in het bos 
Bij weer en wind

Fotofeestjes in 
samenwerking met Kidzklix



Inhoudelijke artikelen 
delen via Linkedin.



Evenementen aanmaken 
op facebook. Vraag 
bevriende pagina’s om 
mede-organisator te 
worden. 



Een actuele agenda op 
de website



Zorg op linkedin dat je:

•Veel volgers hebt
•Regelmatig iets post
•Teasers voor wat je 
van plan bent.
•Artikelen als je meer 
inhoud wil.



Het Woeste Westen in getallen

Activiteiten en bereik 2016
- natuurspeeltuin                 46.000 bezoekers vrij spelen

- evenementen 2100 bezoekers, over 6 activiteitendagen                                    
- Avonturenclubs  3000 individuele contactmomenten, wekelijks 90  

kinderen, 5 clubs/week 
- verjaardagspartijtjes  2700 totaal 245 feestjes, met gemiddeld 11 kinderen
- NME activiteiten 2600 leerlingen (100 klassen) 
- schoolreisjes 400
- speciale doelgroepen 50 1x/mnd groep van 6 NSO Kids@home met ernstige 

ADHD en autisme
- lezingen/rondleiding              150 6 x lezingen/workshop/rondleiding/cursus voor 

professionals
TOTAAL 57.000 GETELDE BEZOEKERS/DEELNEMERS 

(tijdens bemande uren) 



Het Woeste Westen een natuurspeeltuin-plus

Vrij spelen ….
plus: naschoolse activiteiten (Avonturenclub)
plus: activiteiten en evenementen
plus: natuur- en milieu educatie (NME) 
plus: verjaardagspartijtjes
plus: zomerkamp

NME
vrij

spelen spelen na evene-
schoolse menten

Avon
turen 
clubs

Verjaardags
-feestjesVakantie-
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website



Website statistieken



Gastenboek op website



facebook



Advertenties kopen op 
facebook



Uw bedrijf op Google



slogans



Het doel van je boodschap is dat hij 
aankomt en dat hij doorkomt. 
Níet hoe mooi hij er uit ziet.  

Posters en flyers



Een vol evenement met 1500 bezoekers



In de krant



Persbericht
5 W’s



Kranten smullen van ‘negatief’ nieuws



WHY means your purpose, cause or belief - WHY does your company exist? WHY 
do you get out of bed every morning? And WHY should anyone care?

Communiceer 
ook het 

WAAROM 
van je product



Marketing tips

- Lever kwalitatief hoog product. Steeds weer opnieuw (dan gaat mond-tot-mond-reclame zijn werk doen)
- Mond-tot-mond-reclame is ook de reviews en sterren op Uw bedrijf op Google 

je eigen gastenboek op je website.
- Uitstekende Website en … houd je website up to date.
- Kom op websites als Kidsproof, Uit met de kinderen etc.
- Google jezelf af en toe
- Gebruik Facebook doelgericht
- Maak evenementen op facebook
- Gebruik LinkedIn niet als chatbox
- Inhoudelijke blogs op linkedin en op de website
- Bouw contacten op: met congierges, met de krant (fotograaf)
- Gebruik warme contacten – bouw adresbestanden op
- Adverteer doelgroepgericht (ook direct marketing)
- Het doel van de je boodschap is dat hij aankomt en dat hij doorkomt. Niet hoe mooi hij er uit ziet.
- Denk na over je timing van adverteren (niet te vroeg, niet te laat)
- Hou het simpel – presenteer je niet meer glossy dan je bent
- Houdt je aan je identiteit (visie en missie)
- Laat regelmatig je WHY zien
- Werk hard, steek er tijd en moeite in,  t komt allemaal niet vanzelf
- Doelgroeponderzoek/behoefteonderzoek hoeft niet per se, maar denk er wel goed over na. 
- Verzin pakkende slogans / namen
- Verstuur nieuwsbrief / nieuwjaarskaart.
- Durf te delen! Netwerk Natuur is een Feest!
- Voor facebook: - Niet te vaak, niet te weinig

- Diashows en filmpjes doen het goed (in ieder geval 1 sprekende foto
er bij)

- Post ‘s ochtends of vroege avond
- Maak gebruik van de advertentiemogelijkheid (maar verwacht er niet altijd evenveel van)
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