
 

 

Factsheet blogsabbatical 
 

 
Word partner van de geluksregio van Nederland! 

 

 
Psst… het leven roept je! Limburg lonkt. Zuid-Limburg en Maastricht 

nodigen uit om te onthaasten. Weg van de dagelijkse drukte en even 
helemaal stilstaan, letterlijk en figuurlijk. Het leven roept om bewust te 
genieten en te ontdekken waar je echt gelukkig van wordt. Speelsheid, 

ruimte, verrassing en kwaliteit. Op nog geen twee uur van de Randstad 
vind je in de lieflijke heuvels van Zuid-Limburg en de bruisende stad 

Maastricht een regio waar men gelooft in geluk voor iedereen. Een tien 
weken durende blogsabbatical gaat de regio en dit thema bekender 
maken. 

 
VVV Zuid-Limburg en Maastricht Marketing organiseren als allereerste regio een 

blogsabbatical. De uiteindelijke blogger, die middels een sollicitatieprocedure 
gezocht wordt, gaat vanaf augustus op tour in Zuid-Limburg en de stad 
Maastricht. De blogsabbatical vindt in langzaam tempo plaats, wat past bij de 

regio waar het ‘onthaasten’ centraal staat. De blogger zal dagelijks verslag doen 
van zijn/haar avonturen via video, social media, blogs en podcasts en krijgt 

regelmatig gezelschap van collega-bloggers, journalisten en andere prominenten.  
 
Doelstelling 

Zuid-Limburg profileren als ‘geluksregio’ van Nederland waarbij ‘Good Life’ en 
‘onthaasten’ de sleutelwoorden zijn door een consistente verspreiding van de 

boodschap en het genereren van een zo groot mogelijk bereik. Tijdens de 
campagne worden door de sabbaticalblogger, influencers en media verhalen 
verteld en verspreidt de geluksguerrilla zich als een olievlek. Dit lijdt tot een 

economische impact, verhoging van de naamsbekendheid en het toeristisch 
marktaandeel.  

 
Sleutelwoorden 

 Authentiek, sympathiek en persoonlijke verhalen en ontmoetingen. 

 Kernwoorden: Kwaliteit van het leven, ‘Good Life’, Klein geluk, Random 

act of kindness, Puur (niet groot/duur), Onthaasten, Slowtravel, uit 

dagelijkse sleur, terug naar de basis, weg van stress, niets moeten, 

pauze, aandacht, genieten, ervaren, ontspannen, jezelf gunnen, tijd 

nemen, me-time, rust, ruimte, bewust, beseffen, inzichten mindfull, 

zingeving, herboren, mijmeren, lanterfanten, struinen, banjeren, 

duurzaam, groen, buiten, natuur, lokaal, wellness, yoga, slapen 

 Geluksmomentjes: een simpel, klein geluksmomentje (niet groot/geld) 

 
 

 
 



 

Doelgroep 
De hoofddoelgroep van deze campagne is de zelfbewuste vrouw tussen de 25 en 

50 jaar. Deze vrouw combineert een (parttime) baan met een 
(gezins)huishouden en druk sociaal leven. Een constante zoektocht naar balans. 
Deze vrouw is toe aan een weekje voor zichzelf (eventueel met partner of 

vriendin). Doel van dit weekje voor zichzelf is onthaasten, ontspannen, genieten 
van klein geluk, inspiratie op doen en nieuwe inzichten krijgen. De vrouw is 

nuchter en staat veraf van spiritualiteit, maar is staat wel open voor fysieke 
ontspanning als yoga of pilates. De vrouw is online aanwezig, naar eigen mening 
iets te veel online. Social media Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube. 

Leest te weinig boeken, maar wel tijdschriften als Flow, Linda, Wendy, Happinez 
en Psychologie. Bezoekt graag culturele evenementen en musea en vindt dit ook 

belangrijk om aan haar kinderen mee te geven.  
 

 Welstandsklasse: Hoog: dubbel inkomen, duurder koophuis, 2 auto’s 

 Opleidingsniveau: MBO+ opleiding 
 Geografie: Voornamelijk Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 

Utrecht).  
 Kenmerken: Nuchter, zelfbewust, enthousiast, energiek, klasse, 

spontaan, geïnteresseerd 
 Waarden: Sociale verbondenheid, status, zelfontplooiing 
 Tone of voice: eigentijds, vlot, to the point 

 
KERNWOORDEN:  

sociaal / zzp-er / kan eigen tijd indelen / in voor vernieuwende dingen / beleven 
/ leven in het hier & nu / kunst & cultuur op zoek naar verrassing / inspiratie / 
groen / wellness / zelfbewust / avondje uit / sociaal / genieten van het leven 

 
Achtergrond campagne 

Een blogsabbatical is nog nooit eerder georganiseerd en de aanpak zal ook veel 
bloggers aanspreken. Bloggers en journalisten worden overspoeld met 
activiteiten tijdens perstrips, soms wel 15 activiteiten per dag. Met deze 

campagne pakken we dit heel anders aan. Zonder stress, geen overvol 
programma en weg van alle drukte. Maar tijd om mooie content te maken, 

verdieping te zoeken en even stil te staan. 
 
VVV Zuid-Limburg en Maastricht Marketing slaan de handen ineen bij deze slow-

travel bloggerscampagne om meer bezoekers naar de regio te trekken en hun 
verblijfsduur te verlengen. Met deze campagne sluiten we niet alleen aan bij de 

huidige tijdgeest van mindfullness, onthaasten en zingeving maar laten we onze 
boodschap vertellen  
van mens-tot-mens. Het draait om voelen, ervaren en beleven. Influencers delen 

hun ervaringen met hun eigen online publiek via blogs, vlogs en posts op social 
media als Instagram en Facebook. Reclame anno 2017, bovendien gericht op de 

lange termijn want de gemaakte content kunnen we cureren en in de toekomst 
blijven gebruiken.” Via de campagne wordt de regio op een andere manier op de 
kaart gezet. “De veelzijdigheid Maastricht en Zuid-Limburg biedt veel 

mogelijkheden om thema’s, activiteiten weg van de gebaande paden en 
ondernemers bij een gericht publiek bekender te maken en hen te inspireren. 

Iedere dag zal de blogger op pad gaan met zijn/haar Volkswagenbusje en een 
activiteit ondernemen. Het gezelschap van co-bloggers, journalisten en 



prominenten dat zal meereizen zorgt bovendien voor extra free publicity en 

daardoor kunnen we met een relatief klein budget, een groot bereik behalen 
Daarnaast haken samenwerkings- en mediapartners aan om het bereik te 

vergroten. 
Samenwerkingsmogelijkheden 
 

 Co-creatie onthaast hotspot gids 
 Geluksmomenten guerrilla acties 

 Sponsoring aftrap/finish sabbatical 
 Adverteren op eigen blog sabbaticalblogger 
 Producttesting + review / winactie  door sabbaticalblogger + gastblogger 

 Arrangementen publiceren aanhakend bij onthaasten 
 Banners/arrangementen in wekelijkse nieuwsbrief  

 Content afnemen van de blogger voor eigen gebruik (video, foto, tekst) 
 
Return: 

 
 Co-branding  

 Logo vermelding als partner in uitingen 
 E-mailadressen verzamelen (opt-in) 

 
 


