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Hagenees in 
Mestreech

INTERVIEW
OP WOENSDAG

Hij heeft moeten wennen. Heeft 
tegen heel wat heilige huisjes aan 
moeten schoppen. Maar nu is hij als 
Hagenees volledig geworteld in het 
Zuiden en promoot hij vol overgave 
‘The Maastricht Region’. Lars 
Flinkerbusch van Maastricht 
Marketing is op stoom.

DOOR VIKKIE BARTHOLOMEUS

H et was een bepalend
moment. Hij lag in
bed met zijn iPad en
zag dat de positie van
directeur van de

VVV Maastricht vacant werd. „Ik 
keek naar mijn vrouw en zei: dit ga
ik doen. Ik dacht meteen: verdorie 
dit wil ik. We hadden een heerlijk le-
ven. We woonden vanaf de geboorte
van onze dochter in Wassenaar, lie-
pen altijd hetzelfde rondje hockey-
club, school, enzovoorts. Hartstik-
ke fijn, maar soms moet je eens iets
nieuws in je leven doen, vond ook
mijn vrouw. Ze had ook kunnen zeg-
gen ‘Lars bekijk het met je rare idee-
en’.”
Lars Flinkerbusch solliciteerde en 
kreeg de baan. „Ik was zo blij en 
trots. Gewoon vanwege het ‘merk’. 
Het is zo’n mooi merk Maastricht, 
een prachtig product dat klopt.” Bo-
vendien begreep hij dat de raad van
toezicht de ambitie had om de VVV
te transformeren van een vrij logge,
traditionele toerisme-organisatie 
naar een trendsetter op het gebied 
van city marketing. „We zijn een van
de oudste VVV’s van Nederland, we
hebben 150 man in dienst van wie 80
gidsen, echt bizar. Toen ik hier
kwam hing er nog een bordje hotel-
reserveringen boven de balie. Er 
komt daar echt geen mens meer om
te reserveren, dat doet iedereen 
met zijn smartphone. Informatie 
vragen? Mensen met een smart-
phone weten meer dan die lieve da-
mes aan de balie. Die moeten inspi-
reren, adviseren en verrassen. Dat 
is de nieuwe wereld en daar moet je
als organisatie in meegaan. Je moet
die transitie maken. Die ambitie in 
zo’n stad met zo’n sterk merk en zo’n
organisatie: dat zag ik wel zitten.”
Maar het bleek niet gemakkelijk.
„Maastricht is echt een andere we-
reld. Een andere cultuur. Stiekem 
weet je dat wel, maar sommige din-
gen besef je pas echt als je er bent. In
het begin dacht ik soms: waar ben ik
nou beland joh?” Bij de VVV keken 
ze de Hagenees met grote ogen aan.
De teneur was: „Ik weet niet wat je
komt doen, want het gaat hartstikke
goed hier.” Hij kreeg de organisatie 
nauwelijks in beweging. Er was ver-
snippering, allerlei organisaties die

tie 

in ‘zijn’ vijver visten. Zijn vrouw
kreeg eveneens lastig voet aan de 
grond in het hogere segment van de
hotellerie, liep ook stuk op de con-
servatieve en gesloten cultuur waar
‘vreemden’ met argusogen worden 
bekeken. En hun dochtertje kon
evenmin wennen in hun nieuwe 
woonplaats Bunde, „een beetje het 
Wassenaar van Maastricht”. Na
een jaar keken ze elkaar vertwijfeld
aan. „Wat zijn we eigenlijk aan het 
doen?”
Maar Flinkerbusch krijg je niet snel
klein. Hij spreekt rap en recht voor
de raap met een vet Haags accent.
„Ik zeg altijd ik ben en blijf Hage-
nees, maar voel me Maastrichte-
naar. Maar dat heeft wel even ge-
duurd.” Beetje bij beetje begon hij
zijn organisatie te transformeren. 
Slanker en efficiënter. De VVV 
werd ‘Maastricht Marketing’. Er 
kwam een strategische visie. „Er
wordt altijd beweerd dat Maas-
tricht zichzelf verkoopt. Maar dat is
niet meer zo. De wereld is veran-
derd. Weet je wat de meest populai-
re city trips zijn? Steden waar je
vroeger nog niet dood gevonden wil-
de worden: Eindhoven en Rotter-
dam. De nieuwe millennial staat
compleet anders in de wereld, heeft
compleet ander reisgedrag. Is on-
grijpbaarder. Het is niet meer zo 
vanzelfsprekend dat ze naar Maas-
tricht komen. Dus moet je dag en 
nacht werken aan de positionering 
van je merk.”

PerceptiePerceptie
Zijn missie is duidelijk: de verblijfs-
duur van toeristen verlengen, het 
bestedingsniveau omhoog halen en 
meer bezoekers trekken in rustige 
periodes. „Het laatste wat je moet
doen is afscheid nemen van het
bourgondische imago. Weet je, er 
zijn veel mooiere winkels in Den 
Haag dan in Maastricht. Er zijn veel
betere restaurants in Rotterdam 
dan in Maastricht. Fashion? Am-
sterdam is de fashionhoofdstad. Er 
is veel meer cultuur in Utrecht dan
in Maastricht. Alleen, als iemand
over de A2 rijdt en die weg buigt
naar beneden, dan gebeurt er iets 
met je. Dan kom je in de meest on-
Nederlandse stad van Nederland

terecht. Dan kom je in die compacte,
monumentale, internationale uni-
versiteitsstad. Ik heb nog nooit ie-
mand gehad die zei: ‘Jezus wat een
baggerstad’. Iedereen wordt blij 
van Maastricht. Dat is perceptie.
Een topman van Disney die ik ken 
zegt: perceptie is realiteit. Dat klopt
ook. Maar het is te dun. Je moet er
iets aan toevoegen.”
En dus is in de strategische visie uit-
gestippeld hoe het merk Maastricht
versterkt kan worden. Simpel ge-
zegd door traditie te combineren 
met innovatie. „We moeten onszelf 
opnieuw uitvinden. Wij bouwen 
hier historische kerken om tot luxe 
hotels en de mooiste boekhandel 
van Europa. Kijk naar de ontwikke-
ling van het hele Sphinxkwartier. Ik
zeg altijd: waar je in de wereld in je 
Mercedes rijdt - al rijd je in de woes-
tijn van Afrika – als je op die rode
knop drukt krijg je een callcenter in

Maastricht aan de lijn. Waar je ter 
wereld ook een Mini cabriolet
koopt, hij komt van de band in The
Maastricht Region. En de oplossing 
voor het wereldvoedselprobleem 
komt misschien wel uit Maastricht:
de kweekburger.”

GrieniezerGrieniezer
Er wordt duidelijk ingezet op kwali-
tatief toerisme, in plaats van kwan-
titatief. Maar Flinkerbusch maakt
een voorbehoud: je kunt je nog zo
goed profileren als stad, de toeris-
tenstroom kun je niet volledig stu-
ren. „Azië, Oost-Europa, er komt
steeds meer wealth dus ze komen 
gewoon. Ik kan moeilijk een muur 
bouwen om Maastricht en zeggen: 
jij komt er wel en jij komt er niet in.
Maar je kunt wel duidelijk maken
dat dit meer een stad is waar iets te
halen is voor kwalitatief toerisme en
niet zozeer voor slippers en back-

packers.” Flinkerbusch is na drie 
jaar volledig ingeburgerd en ook de
rest van zijn gezin is inmiddels hele-
maal happy. Hij waagt zich zelfs aan
het dialect. Elke dinsdag staat een 
nieuw woord op de site. Grieniezer. 
Batse geziech. Aw mögk. „Ik zei: jon-
gens, kap met die flauwekul. Maar 
het is onwaarschijnlijk, in de Rand-
stad vindt iedereen het prachtig.” 
Hij kreeg wel eens commentaar: al 
die Engelse termen bij Maastricht 
Marketing en die directeur spreekt
geen woord Mestreechs. Maar in-
middels heeft hij meegedaan aan
het Maastrichts dictee. Voor spek 
en bonen. „We werden aangekon-
digd met a special welcome to our 
guests of Maastricht Marketing. Dat 
was prachtig. Ik heb meteen het re-
cord gebroken: de meeste fouten
ooit. Op het formulier schreef ik: ‘ik
kan beter Haags lulle’. Het was echt
geniaal. Ik geniet van elke dag hier.”

Weet je wat de 
meest populaire 
city trips zijn? 
Steden waar je 
vroeger nog niet 
dood gevonden 
wilde worden: 
Eindhoven en 
Rotterdam.

Lars Flinkerbusch

Je kunt wel 
duidelijk maken 
dat Maastricht 
meer een stad is 
waar iets te halen 
is voor kwalitatief 
toerisme en niet 
zozeer voor 
slippers en 
backpackers.
Lars Flinkerbusch

Lars Flinkerbusch is inmiddels volledig ingeburgerd. Zijn organisatie in het Dinghuis (op de achtergrond) heeft een transformatie ondergaan.   FOTO LORAINE BODEWES


