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Onderwerp 
 
Uitwerking merkstrategie Weert 
 
Voorstel  
 

1. In te stemmen met de voor citymarketing Weert ontwikkelde huisstijl en 
bijbehorend logo als uitwerking van de vastgestelde merkstrategie. 

2. In te stemmen met het in bruikleen geven van het merk aan de toekomstige 
organisatie van citymarketing Weert. 

 
Inleiding 
 
De gemeenteraad van Weert heeft op 14 april 2021 de nota Citymarketing Weert: 
Strategie & Organisatie vastgesteld. Met als doel dat door het eenduidig, herkenbaar en 
aantrekkelijk presenteren van Weert meer bezoekers, bewoners en bedrijven bewust 
kiezen voor Weert.  
Onderdeel van de strategie is het inzetten van Weert als merk. Wat het merk Weert 
inhoudt, hoe het merk tot stand is gekomen en wat we ermee kunnen bereiken, staat in 
de door de raad vastgestelde citymarketingstrategie uitvoerig beschreven.  
  
Onderzoek naar het DNA en de identiteit van Weert leverde specifieke kenmerken van 
onze stad op, die samen de merkidentiteit van Weert vormen. Deze kenmerken sluiten 
aan bij de waarden die zijn geformuleerd in de Strategische Visie Werken aan Weert 2030: 
Goed wonen voor elke doelgroep, iedereen doet mee, natuurlijke en landschappelijke 
kwaliteit, duurzaam en innovatief ondernemen en leven, en goed ontsloten en verweven 
met de regio. Een merkidentiteit, gevormd door persoonlijkheidskenmerken, geeft 
karakter aan de kernwaarden. 
Het genoemde onderzoek is uitgevoerd middels deskresearch en meerdere gesprekken en 
werksessies met belanghebbende partijen en stakeholders, zowel extern als intern. 
  
Uit het onderzoek zijn vier persoonlijkheidskenmerken voor Weert naar voren gekomen.    
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De vier kenmerken zijn: 
 Teamspeler 

In Weert zoeken we elkaar op en werken we samen vanuit een gedeeld 
enthousiasme. 

 Hartelijk 
In Weert ontvangen we je met open armen en hebben we oprecht aandacht voor 
de ander. 

 Ontdekken 
In Weert is er volop ruimte om je te verwonderen en om te ontdekken. 

 Waarderen 
In Weert hebben we oog voor kwaliteit, initiatief en verhalen. 

 
De persoonlijkheidskenmerken zorgen voor een aanscherping van het verhaal dat tot nu 
toe over Weert is verteld. Door het gebruik van persoonlijkheidskenmerken gaat het 
verhaal ook leven. De vier kenmerken zijn daarom ingezet voor het personaliseren van het 
merk. Hierdoor wordt het merk zichtbaar. 
 
Merkstrategie en merkgids maken onderdeel uit van de vastgestelde nota Citymarketing 
Weert: Strategie & Organisatie. Het ontwikkelen van een huisstijl en logo is een uitwerking 
hiervan. Een samenvatting over het merk is bij dit voorstel gevoegd als bijlage. 
 
Beoogd effect/doel 
 
Uitvoering geven aan vastgesteld beleid en de resultaatafspraak omtrent het uitwerken 
van de merkstrategie. 
 
Argumenten  
 
1.1 Merkgids en logo 
Om Weert eenduidig en herkenbaar te presenteren hebben de toekomstige 
citymarketingorganisatie en alle (toekomstige) partners een logo en huisstijl nodig.  
Logo en huisstijl zijn samen de verbeelding van het merk Weert. Een uitgewerkte 
merkgids biedt iedereen de juiste handvatten om in gelijke stijl in woord en beeld over 
Weert te communiceren. Zo krijgt Weert een consistent(e) stem en uiterlijk. Het merk is 
bestemd voor de promotie van heel Weert, inclusief de wijken en dorpen. 
  
Afgelopen jaar is de huisstijl en het logo uitgewerkt. Bij de ontwikkeling is uitgegaan van 
de eerder opgehaalde waarden en persoonlijkheidskenmerken, maar ook de historie van 
Weert is meegenomen. Dit is vertaald in een passend en tijdloos logo, met als basis het 
wapen van Weert, passende kleuren en eigenzinnige lettertypes.  
Merk, logo en huisstijl zijn door en voor rekening van de gemeente Weert ontwikkeld. 
Gemeente Weert is eigenaar van het merk. Dit wordt het merk waarmee we Weert voor 
een onbepaalde tijd en over de hele breedte op de kaart gaan zetten. Daarmee wordt het 
beeldbepalend voor onze gemeente. Verder is de gemeente Weert de grootste financier 
van de citymarketingorganisatie, die het merk het meeste zal gaan gebruiken. 
  
2.1 In bruikleen geven 
Het merk Weert is eigendom van de gemeente Weert maar het is geen taak van de 
gemeente om beheer te voeren op het gebruik ervan. In de praktijk zal de nieuwe 
citymarketingorganisatie het meeste gebruik maken van het merk. Meest logisch is om 
deze organisatie ook het beheer van het merk in handen te geven. Voor de 
citymarketingorganisatie wordt een stichting opgericht. Om het gebruik in goede banen te 
leiden wordt tussen Gemeente Weert en deze stichting een schriftelijke 
bruikleenovereenkomst gesloten waarin staat beschreven dat het merk in bruikleen is 
gegeven, wat de stichting met het merk mag doen, onder welke voorwaarden de stichting 
het merk aan derden ter beschikking kan en mag stellen en hoe de gemeente zelf met het 
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merk mag omgaan. Hiermee borgen we een consequent gebruik van het merk Weert. 
Bovendien wordt zo ook oneigenlijk gebruik belemmerd alsmede diefstal van het merk. 
Het in bruikleen geven van het merk gaat om een uitwerking van de strategie en kan 
ambtelijk worden afgehandeld. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
 
1.1  Beheer huisstijl 
Huisstijl is een waardevol bezit en moet daarom goed beheerd worden. Het gevaar bij elke 
huisstijl is vertroebeling doordat de verschillende (beeld)elementen en de afspraken 
daarover niet consistent worden gebruikt. Dit gaat ten koste van de communicatiekracht 
en de herkenbaarheid van de huisstijl.  
In de bruikleenovereenkomst en het handboek komen duidelijke afspraken te staan. Toch 
zal Gemeente Weert er zelf ook alert op moeten zijn dat de citymarketingorganisatie het 
huisstijlhandboek consistent inzet, deelt met partners, toeziet op gebruik en misbruik, en 
advies geeft over de (on)mogelijkheden van toepassing. Dit onderwerp zal in ieder geval 
op de agenda staan van de jaarlijkse overleggen en evaluaties. 
 
Is er sprake van misbruik of het niet consistent gebruiken van de elementen dan zal een 
eerste herstelactie bij de beheerder liggen. Wordt het een conflict en moeten er juridische 
stappen worden ondernomen dan neemt Gemeente Weert als eigenaar het dossier over. 
Gaat de stichting of de werkorganisatie van citymarketing zelf in de fout ook dan zal de 
eigenaar (Gemeente Weert) actie ondernemen.  
 
Financiële, personele en juridische gevolgen 
 
Het merk, logo en de huisstijl zal op naam van Gemeente Weert worden geregistreerd. 
Gemeente Weert wordt hiermee ook juridisch eigenaar. Aan deze registratie zijn 
administratiekosten verbonden. Deze komen ten laste van het oprichtingsbudget 
citymarketing. 
 
Dit voorstel heeft geen personele gevolgen 
 
Duurzaamheid 
 
De merkstrategie is in lijn met de waarden uit de strategische visie en beiden richten zich 
op een betere toekomst voor Weert. 
Strategie, logo, huisstijl en merkgids zijn en blijven eigendom van Gemeente Weert, 
hiermee is een bestendige factor ingebouwd. 
 
Uitvoering/evaluatie  
 
Kick-off 
Na vaststelling van merklogo en huisstijl zal dit al onder embargo worden verwerkt in een 
website en andere documentatie, materialen voor aankleding fysieke ruimte et cetera. Het 
merk wordt openbaar gemaakt en gepresenteerd tijdens een kick-off. Daarna zal het door 
de citymarketingorganisatie verder worden uitgerold. 
  
Bruikleenovereenkomst 
Zodra de stichting is opgericht en de bruikleenovereenkomst is goedgekeurd door beide 
partijen kan deze worden ondertekend.  
  
Relatie met huisstijl Gemeente Weert 
Het hier gepresenteerde merk is bedoeld voor het promoten en vermarkten van Weert als 
plaats. Ingebruikname van het merk heeft geen gevolgen voor de huisstijl van de 
Gemeente Weert als organisatie. Op uitvoeringsniveau zal wel samenwerking met de 
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citymarketingorganisatie worden gezocht. En zal het merk waar van toepassing of 
bruikbaar worden gecombineerd met de eigen stijl. 
  
Evaluatie 
In het kader van het verlenen van de subsidie aan de toekomstige citymarketing- 
organisatie zal door de Gemeente Weert in ieder geval jaarlijks een overleg en 
evaluatiemoment worden ingepland met de stichting van genoemde 
citymarketingorganisatie. Daarnaast zal voor een goede start in de aanloopperiode nog 
regelmatig overleg zijn tussen de gemeente en de stichting en werkorganisatie. Op de 
agenda zal ook gebruik en beheer van het merk komen te staan. 
  
Communicatie/participatie  
 
 Om bekendheid te geven aan het merk wordt een kick-off bijeenkomst georganiseerd in 
de loop van februari 2022 waarbij, voor zover bekend, ook bestuur en medewerkers van 
de citymarketingorganisatie worden voorgesteld. Hier wordt het merk ceremonieel 
gepresenteerd en overgedragen aan de citymarketingorganisatie. De voorkeur gaat uit 
naar een fysieke bijeenkomst waar medewerkers, bestuur, belanghebbenden en 
toekomstige partners elkaar kunnen ontmoeten en er een begin kan worden gemaakt met 
het opbouwen van een eigen netwerk. De daadwerkelijke datum en activiteit zal ook 
afhangen van de dan geldende corona-maatregelen. 
 
De gemeenteraad van Weert als ook de stichting en het werkapparaat van de nieuwe 
citymarketingorganisatie zullen ruim voor het kick-off moment worden geinformeerd over 
het logo en de merkhuisstijl. Dit zal schriftelijk gebeuren, ondersteund door een 
animatiefilmpje waarin ontstaan en opbouw van merk en huisstijl wordt toegelicht. 
Dit animatiefilmpje kan daarna door de nieuwe citymarketingorganisatie worden gebruikt 
binnen hun promotiemateriaal. 
 
Het eenduidig presenteren van Weert werkt alleen als je het samen doet.  
Huisstijl en logo is zeker niet alleen van de citymarketingorganisatie. Inwoners en 
ondernemers uit Weert en de vijf dorpen kunnen er onder bepaalde voorwaarden ook 
gebruik van maken bij het vertellen van verhalen en het promoten van Weert. Door de 
toekomstige citymarketingorganisatie worden partners geholpen met het vertellen van het 
verhaal en het op de juiste manier en juiste middelen gebruiken van het merk en 
huisstijlhandboek.  
  
De communicatie over het merk zal worden gedaan door Gemeente Weert in afstemming 
met de procesregisseur en het nieuwe stichtingsbestuur. 
  
 
EMBARGO 
Het is belangrijk dat het merk op een goede, heldere en verfrissende manier bekend wordt 
gemaakt, op een moment dat past bij de start van de citymarketingorganisatie en zij er 
ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. Het merk zal daarom bekend worden gemaakt 
middels het houden van de al genoemde kick-off bijeenkomst. Het besluit van het college 
over het merk is daarom vertrouwelijk tot dat deze kick-off plaatsvindt. Nieuws over het 
merk zal niet eerder naar buiten worden gebracht dan ten behoeve van de officiële 
presentatie. Tot dat moment is alle informatie over het merk onder embargo. 
 
 
Overleg gevoerd met  
Intern: 
  
Anouk Cramers (R&E), Dirk Voermans (Communicatie), Marcel Timmermans (R&E), Henk 
Creemers (R&E) 
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Extern: 
  

(voormalig projectleider), (voorheen R&E),  
 (procesregisseur) en  

Insiders - Digital Destination Marketeers  
  
Bijlagen: 
  

 Het merk Weert: een samenvatting 
 Handboek merk Weert 




