
Het merk Weert 
 
 
Inleiding 
De merkstrategie is het resultaat van de behoefte van Weert om te komen tot een krachtig en 
eenduidig merk voor Weert, inclusief de wijken en dorpen. Met de ontwikkeling van strategie en 
merk voor Weert is tegemoetgekomen aan de wensen van de gemeenteraad en van veel 
ondernemers en inwoners.  
 
Om te komen tot een eigen merk is gestart met het achterhalen van het ‚DNA’ of de identiteit van 
Weert. Onder identiteit wordt verstaan de specifieke eigenschappen die een regio of stad heeft en 
waar mogelijk onderscheidt van andere plaatsen. Wat is ‚eigen’ aan een gebied, waardoor het 
herkenbaar is.  
Er zijn verschillende manieren om de identiteit te achterhalen. In Weert is gekozen voor een 
combinatie van deskresearch (met name kwantitatief onderzoek), kwalitatief onderzoek (interviews 
en sessies met betrokkenen en belanghebbenden) en toekomstonderzoek. Er is gesproken met veel 
inwoners, belangenorganisaties, ambtenaren, bestuurders. Ook is mensen van buiten Weert 
gevraagd hoe zij Weert zien. 
 

De identiteit van Weert 
De belangrijkste vraag die centraal stond is: Wat is typisch Weerts? Wat hoort bij Weert en de 
Weertenaren? Het resultaat is opgesplitst in fysieke kenmerken en persoonlijkheidskenmerken. 
 

Fysieke kenmerken 
Als eerste de historie, de ontstaansgeschiedenis en fysieke omstandigheden hebben invloed 
op de gemeente die we nu kennen als Weert. Verder ligt Weert in een groene omgeving met 
zeer bijzondere en uitgestrekte natuurgebieden. Weert is economische sterk en ligt in een 
grote grensoverschrijdende economische regio. De stad is zeer goed bereikbaar. Er is veel 
ruimte voor cultuur en de voorzieningen zijn van een hoog niveau. En Weert is ambitieus. 
 
Samenvattend: het is prettig wonen in Weert door de rijke cultuurgeschiedenis, de prachtige 
ligging in het groen, de goede bereikbaarheid en het hoge niveau van voorzieningen. Het is 
verder goed werken en ondernemen door het hoogwaardige economisch profiel. Dat zijn de 
belangrijkste fysieke kenmerken van Weert.  
 
Persoonlijkheidskenmerken 
Daarvoor is gekeken naar typisch gedrag van Weertenaren. De volgende 
persoonlijkheidskenmerken kwamen naar voren: 
Weertenaren voelen zich verbonden met elkaar, Weertenaren zijn gastvrij, Weertenaren 
hebben een aanpakkersmentaliteit en staan open voor nieuwe initiatieven, steeds meer 
Weertenaren vertellen met trots wat hun stad te bieden heeft en dragen dat ook uit. 

 
Toekomstvraag 
Naast de fysieke- en persoonlijkheidskenmerken van Weert speelt de toekomstvraag mee: Wat 
willen we voor Weert? Uitgangspunten daarbij zijn de visie, de kernwaarden en de missie zoals die 
zijn opgehaald en beschreven in de Strategische visie Werken aan Weert 2030! Deze visie geeft 
richting en scherpte in het maken van keuzes.  
De strategische visie benoemt ook de waarden: goed wonen voor elke doelgroep, iedereen doet 
mee, natuurlijke en landschappelijke kwaliteit, duurzaam, gezond en innovatief ondernemen en 
leven, en verweven met de regio. 



Het merk als persoon 
Een merk is een concept dat niet direct zichtbaar of tastbaar is. Zichtbaar wordt het door het merk 
een stem te geven, met taal en beeld, en door het merk een belofte mee te geven. 
Zichtbaar maken gebeurt door de kenmerken en waarden te personaliseren. Vanaf nu vertellen we 
over de sterke kanten van Weert alsof zij een persoon is. Een persoon met karaktereigenschappen. 
Een persoon die handelt, communiceert, reageert en voorkeuren heeft.  
Citymarketing in Weert is geen gladde campagne rond een slogan. De inhoud is belangrijker dan de 
vorm. Daarom focussen we niet op begrippen. Het gaat om waar we voor staan en hoe te laten zien, 
voelen en beleven wat Weert is.  
 
Bij alles wat de Weertenaren zijn en doen springen de eerdergenoemde persoonlijkheidskenmerken 
in het oog. Voor het merk zijn deze als volgt uitgewerkt dan wel samengevat: 

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 elkaar. 
Ontdekken 
In Weert hebben we alle ruimte om je te verwonderen en om te ontdekken. 
Waarderen 
In Weert hebben we oog voor kwaliteit, initiatief en verhalen. 

 
Deze kenmerken geven een karakteristieke invulling aan een aantal streefbeelden, ofwel waarden. 
De waarden, opgenomen in de strategische visie Werken aan Weert 2030! zijn ook onlosmakelijk 
verbonden aan het merk. Ze omschrijven wat we in Weert belangrijk vinden en waar we ons samen 
voor inzetten. Deze waardes worden op basis van de persoonlijkheidskenmerken onder de aandacht 
gebracht van de doelgroepen. De manier waarop is beschreven in een merkkompas. 
 

De stem van het merk 
Enthousiast, hartelijk, initiatiefrijk en gericht op verwondering, zo klinken de verhalen, zo 
klinkt Weert. De toon is positief, warm en persoonlijk. Het vertelperspectief is uitnodigend 
en gaat uit van het delen van de eigen ervaring. Het kan ook gaan over bezoekers die verrast 
zijn door de rijke geschiedenis, of ondernemers die trots zijn op wat ze in Weert maken. 
In alle verhalen vinden we elementen van teamspirit, gedeeld enthousiasme, oprechte 
aandacht voor de ander, verwondering en oog voor kwaliteit en initiatieven terug. 
 
De beeldtaal 
Beelden zeggen misschien nog meer dan woorden. De verhalen worden in de beeldtaal 
vanuit dezelfde persoonlijkheidskenmerken verteld. De beelden zijn zo gefotografeerd dat 
het lijkt alsof de kijker er zelf deel van uitmaakt.  

 
Het logo, het kleurgebruik, de typografie, de vormentaal en de stijl van de fotografie die voor Weert 
is ontwikkeld is gebaseerd op de bovenstaande beschrijvingen. Voor het logo is daarnaast de historie 
de basis. Door te spelen met de elementen en kleuren van het wapen van Weert is een modern logo 
ontstaan. Nieuw en toch herkenbaar. Voor het merk Weert is een merkgids samengesteld waarin 
alle huisstijlelementen worden beschreven en uitgebeeld. De merkgids wordt nog verder uitgewerkt 
en kan dan worden gedeeld met partners. 
 
De merkbelofte 
Het merk Weert doet impliciet een belofte aan mensen die Weert willen bezoeken, er (komen) 
wonen en leven of (gaan) ondernemen. De merkbelofte laat met beeld en stijl en in een paar zinnen 
zien wat je in Weert kunt vinden. 


