


Evaluatiesessie
Oktober 2022
Door Ine Creemers & Wesley Sijbers

Einde eerste kalenderjaar (11 maanden):

• Wat zijn de resultaten?
• Wat zijn jullie ervaringen / verwachtingen?
• Wat zijn onze ervaringen / verwachtingen?



De partners

Ambassadeurs



Implementatieplan



Implementatieplan: actie op basis van 5 kernpunten
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Contentproductie op de website

Contentproductie op LinkedIn

Synergie communicatie partners

Acquisitie nieuwe partners

Websiteverkeer & online adverteren 



Contentproductie





Contentproductie op de website
Sinds lancering:

75 nieuwe pagina’s gemaakt
(referentie: WAR NL totaal na 4 jaar incl. WAR_WW: 263)

‘Wonen’ en ‘Werken’ nu volwaardig aanwezig
Thema’s met de meeste achterliggende pagina’s

Platform inhoudelijk completer
Dankzij verhalen (medewerkers, bewoners)

eigen dedicated evenementenkalender

‘Mede dankzij vele 
(introductie)video’s, 

dronebeelden en
fotografiesessies staat 

er nu een platform 
met duidelijke 

huisstijl om trots op 
te zijn!’ - Wesley



Sfeerimpressie van de gemaakte content



Content: 
Parkmanagement Midden-Limburg Toegewijde pagina’s voor ieder bedrijventerrein



Content: 
Parkmanagement Midden-Limburg

Dronevideo’s voor 
ieder bedrijventerrein Fotografiesessies bij PML Ondernemers Wekelijkse berichten op LinkedIn 

(video’s, introducties, verhalen)



100+ 
berichten 
gemiddeld 28 likes

per bericht.
Zéér netjes, zeker 

gezien ons formaat!

Contentproductie op LinkedIn

Inzet 
LinkedIn 
gestart bij 
lancering

november 2021

(bijna) 1000 volgers (organisch) in 11 maanden!

180.460 
impressies,

2811 likes en 
100+ reacties



Contentproductie op LinkedIn

Puur organisch
Timmeren we 
harder aan de 
weg dan vele 

‘concurrenten’

Platform: Aantal nieuwe volgers: 
(laatste 11 maanden)

Totaal aantal volgers:

Rotterdam. Make it
Happen.

2327 4067

Make it in Tilburg 1329 6089

We Are Roermond 893 912

In Roosendaal 277 724

Eindhoven365 277 3999

Venlo Partners 118 575

Het kan in Almere 111 1226
Meetmoment: september 2022



Websiteverkeer
& Online adverteren



Websiteverkeer 35.720 paginaweergaven
32,6% organisch

45,6% betaald
10,3% direct
8,9% social

2,6% referenties

16.000 sessies, 1.18 per gebruiker
13.500+ gebruikers,

1.54 pagina’s per sessie
Gemiddelde sessieduur van 01:32

Sinds midden januari:
(apart dashboard in Google Analytics)

Conclusie:
Tevreden met huidige resultaten. 
Vergelijkbaar met groei ‘We Are Roermond’ jaar 1, 
ondanks compleet andere focus & concurrentie (leisure). 

Veel energie gestoken in techniek en optimalisatie:
Hotjar analyse, technische analyse, SEO plan, metatitels, 
zoekwoordenoptimalisatie. 
Hiervan gaan we nog de vruchten plukken. 
Verhogen van advertentiebudget zal ook wonderen doen.



Online Advertenties

Doelgerichte campagnesGoogle zoekwoorden (SEA)



Acquisitie
nieuwe partners



Acquisitie nieuwe partners

Twee grote partners mogen verwelkomen:

Sekisui Alveo, UPS

Veel tijd, moeite en energie gestoken in gesprekken ‘woonpartners’: corporaties, 
makelaardij, projectontwikkelaars maar weinig tot geen interesse. 

Verwelkomen van meer partners blijft belangrijk. Echter, niet het hoofddoel. 
Platform moet vooral qua websitebezoekers groeien, meerwaarde bieden voor 

huidige partners en uitvoerbaar blijven.

Wie missen jullie nog in onze groep?



Synergie & 
samenwerking



Allereerst, 
wat zijn jullie ervaringen?

Zoals:
Gang van zaken
Tijdsinvestering
Betrokkenheid

Content / resultaten
Interne geluiden



Vanuit Citymanagement Roermond:

Enkele belangrijke vraagtekens:

Welke personen kunnen we het beste 
contacteren voor samenwerkingen? 

PML Organisatie: Stephanie, Iva?
Aanspreekpartner per bedrijventerrein?

Wat zijn jullie verwachtingen qua 
tijdsinvestering in het platform?

Maandelijks e-mailcontact?
Liever bellen? Zelf rechtstreeks bellen met ondernemers?

Zit er ergens een gat tussen elkaars 
verwachtingen?

Vragen wij teveel, of juist te weinig?

Het is voor ons ontzettend belangrijk dat 
we met elkaar communiceren.

Wij willen dolgraag zoveel mogelijk interessante content 
plaatsen over de actualiteit op jullie terreinen.

Deze informatie moeten we wel ergens ophalen.

Er zijn nog veel kansen.
Onderdeel uitmaken van de communicatiestroom qua nieuws 
(PML nieuwsbrief), vacatures plaatsen van de ondernemers. 

Hiervoor hebben we jullie input en mening nodig.

We willen graag onze contactmomenten beter 
stroomlijnen, zónder hiervoor een last te zijn.



Op naar een 
mooi tweede 
kalenderjaar 

voor het 
platform!


