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Voorwoord
De gemeente Weert wordt gevormd door de stad Weert en de vijf dorpen Altweerterheide, Laar, Stramproy,
Swartbroek en Tungelroy. Het is een gemeente waar mensen met veel plezier wonen, ondernemen, werken en
recreëren. Dat willen we graag zo houden, ook als de vergrijzing die voor heel Nederland is voorzien, Weert raakt.
Daarvoor is een behoud of zelfs groei van het aantal inwoners nodig.
Weert staat dus voor een opgave. In vele steden en streken is citymarketing succesvol ingezet om strategische
en economische doelen te bereiken. Een strategie die zich richt op het aantrekken en behouden van specifieke
doelgroepen. Als je je als gemeente durft te onderscheiden, ambitie uitstraalt en bereid bent om te investeren,
dan weten mensen je te vinden, worden inwoners trots en gaan recreanten nieuwsgierig op verkenning. Ook
Weert heeft een eigen aanpak nodig die dat teweeg brengt. Want pas als mensen weten wat Weert te bieden
heeft, kunnen ze kiezen voor Weert. Dat geldt niet alleen voor (nieuwe) inwoners, maar ook voor ondernemers en
bezoekers.
De afgelopen jaren zijn de sterke kanten van Weert op tal van manieren belicht. Dat levert positieve aandacht op,
maar het liet ook een versnipperd beeld achter. Weert heeft op dit moment nog geen eenduidige manier om de
sterke kanten van de gemeente onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Weert heeft dus nog geen
duidelijke positionering. En dat terwijl veel ondernemers en inwoners juist behoefte hebben aan een gezamenlijk
gedragen positionering. De gemeenteraad heeft die behoefte vertaald in een opdracht voor citymarketing. Die
opdracht heeft geleid tot deze merkstrategie, die erop gericht is dat mensen weten waarom Weert zo bijzonder is.
De aanpak van deze strategie bestaat uit het beschrijven van Weert als een merk. Vanuit dat merk vertellen we een
verhaal. Wat maakt Weert zo bijzonder? Is het de rijke cultuurhistorie? Zijn het de uitgestrekte natuurgebieden in
de regio of zit het hem in de gastvrijheid die mensen ervaren? Het merk maakt in een paar zinnen duidelijk waar
Weert voor staat en wat mensen in Weert kunnen vinden.
Het afgelopen jaar is vanuit de strategische visie Werken aan Weert 2030 samen met inwoners, ondernemers,
jongeren, ouderen, meedenkers én dwarsdenkers nagedacht over Weert in de toekomst. Hieruit is een beeld naar
voren gekomen dat gebruikt is bij het opstellen van de toekomstvisie voor de komende tien jaar. ‘Met deze visie
gaan we voor een woonstad in het groen waarin we oog hebben voor elkaar. Ook in 2030 hebben we als Weert veel
te bieden, voor iedereen. De onderlinge verbondenheid blijft een belangrijke kwaliteit. Het aanbod van woonmilieus
en voorzieningen gaat met de tijd mee. Onze economische en sociale structuur zal verduurzamen, met oog voor mens,
economie en milieu. Wij zetten de schouders onder de klimaatopgave en energietransitie. We trekken het groen door in
de bebouwde omgeving. We trekken daarbij daadkrachtig op met de regio, wij zijn straks in 2030 ook een belangrijke
regio in Europa. We behouden en versterken wat goed is, en vernieuwen waar het in de visie past en nodig is. We doen
dat niet alleen, maar samen’.
Dit gewenste toekomstbeeld ligt aan de basis van deze merkstrategie. De merkstrategie vertaalt die toekomstvisie
naar een strategische aanpak, gericht op de doelgroepen bezoekers, bewoners en bedrijven. De komende tien jaar
laten we samen zien wie we zijn, waarvoor je in Weert moet zijn en waarom mensen graag naar Weert komen
om er te recreëren. We laten zien waarom mensen met veel plezier in Weert wonen. En ten slotte laten we zien
waarom het in Weert goed ondernemen is.
U vroeg als gemeenteraad om een strategie die ervoor zorgt dat mensen kiezen voor Weert. Een strategie die is
opgesteld in nauwe samenwerking met de projectgroep van de bestuursopdracht Werken aan Weert 2030. Met
veel plezier en trots bied ik u nu deze citymarketingstrategie aan, die laat zien hoe we er samen voor gaan zorgen
dat mensen (blijven) kiezen voor Weert.
Tessa Geelen
Wethouder citymarketing gemeente Weert
April 2021
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Inleiding
Gemeente met ambitie
In het programma Weert koerst op verbinding (2018 - 2022) is het besluit genomen om te starten met de
ontwikkeling van een maatschappelijk breed gedragen toekomstvisie. Op 16 april 2019 heeft de gemeenteraad
daarom besloten om de bestuursopdracht ‘Werken aan Weert 2030: strategische visie van een gemeente met
ambitie’ vast te stellen.
Deze bestuursopdracht stelt dat een visie nodig is die helder uiteenzet waar Weert voor staat en waar Weert in
de toekomst voor gaat. Deze visie legt het fundament voor toekomstig beleid en toekomstige keuzes op bijna
alle beleidsterreinen.
In diezelfde bestuursopdracht staat dat citymarketing een van de terreinen is waarop deze strategische visie een
rol gaat spelen. Werken aan Weert 2030 zet een stip op de horizon. Citymarketing vertaalt die stip vervolgens
in een gezamenlijke marketingstrategie, door kansrijke verbindingen te zoeken met partners en partijen in de
gemeente (en daarbuiten). Het is een logische stap dat de bestuursopdracht de verbinding tussen de Werken aan
Weert 2030 en citymarketing legt: beiden richten zich op een betere toekomst voor Weert. Deze verbinding leidt
tot een strategische aanpak van citymarketing.
De weg naar één verhaal over Weert
Strategische citymarketing maakt het mogelijk om een overtuigend en aantrekkelijk verhaal te vertellen over
Weert. Het verhaal dat helpt om bezoekers, bewoners en bedrijven aan Weert te binden. Want dat is waar het om
draait: dat meer mensen (blijven) kiezen voor Weert.
Om dat te bereiken, wordt Weert als merk neergezet. Op die manier wordt er vanuit een eenduidig beeld over de
gemeente gecommuniceerd. Het merk is een concept; het is niet tastbaar. Het wordt gevormd door de uitingen
waarmee Weert zich presenteert. Die uitingen zorgen ervoor dat mensen bepaalde associaties (gaan) krijgen bij
Weert. Daarom hebben we het hier over de merkstrategie. Deze merkstrategie beschrijft hoe we erop inzetten dat
mensen weten en vooral voelen en beleven waar Weert voor staat.
Citymarketing doen we samen
Citymarketing werkt alleen als je het samen doet. Met Weert wordt dan ook expliciet de hele gemeente
bedoeld: de stad Weert en de vijf dorpen Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy. Inwoners en
ondernemers geven straks handen en voeten aan de merkstrategie. Iedereen is gebaat bij samenwerking, want
een stad is nooit af. Steeds weer worden keuzes gemaakt over hoe Weert zich ontwikkelt. Partnerschap vormt dan
ook het uitgangspunt voor deze merkstrategie. Onze partners bevinden zich niet alleen in Weert. Ook regionale
verbindingen zijn heel belangrijk voor Weert.
Wat beschrijven we in dit plan?
We starten met een begrippenlijst. In deel 1 beschrijven we de identiteit en het imago. We vervolgen met de
merkgids in deel 2, waarin we beschrijven wat het merk Weert inhoudt. De merkgids ligt in de uitwerking ook aan
de basis van de vormgeving die meteen wordt uitgewerkt na het vaststellen van deze strategie. In deel 3 wordt
de strategie besproken en de concrete acties die daaruit voortkomen. Het organisatiemodel staat centraal in de
4 en we sluiten af met een nawoord.
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Begrippenlijst
Citymarketing
Citymarketing is het langetermijnproces en/of het beleidsinstrument dat bestaat uit verschillende, met elkaar
samenhangende activiteiten. Citymarketing is gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen
voor een bepaalde stad. (gebaseerd op definitie Lombarts, 2008)
Doelgroepen
De doelgroepen van citymarketing zijn bezoekers, bewoners en bedrijven. In deze merkstrategie is de activiteit
leidend: een bewoner kan ook een bezoeker zijn. Een ondernemer ook een bewoner.
Huisstijl
De huisstijl is de visuele identiteit van een organisatie. Het heeft betrekking op het logo, het kleurgebruik, de
typografie (lettertype), de vormentaal (stramienen/vlakken/curves/opmaak) en stijl van fotografie. Deze elementen
staan beschreven in de merkgids, die later wordt uitgewerkt gericht op het gebruik en de toepassing van de
elementen uit de huisstijl.
Identiteit
Met identiteit wordt hier bedoeld datgene dat uniek of eigen is aan een stad, gemeente of gebied. Het draait
daarbij om de kenmerken en omstandigheden die de gemeente van andere onderscheiden, die typisch eigen zijn
aan Weert. Identiteit heeft betrekking op hoe Weertenaren zelf de gemeente ervaren.
Imago
Imago is het beeld dat mensen hebben van (in dit geval) de gemeente Weert. Het is een geheel van gevoelens en
overtuigingen dat is gebaseerd op vroegere ervaringen, kennis en indrukken.
Persoonlijkheidskenmerken
De karaktereigenschappen (voelen, denken, doen) die aan een persoon kunnen worden toegekend. Voor Weert zijn
dit de specifieke betekenisvolle elementen die samen de merkidentiteit vormen. Deze specifieke combinatie van
persoonlijkheidskenmerken maakt het merk onderscheidend ten opzichte van andere merken.
Merk
Een merk is een concept. Het is niet zichtbaar of tastbaar. Het wordt gevormd door de verzameling van alle
uitingen waarmee een entiteit zich presenteert die ervoor zorgt dat de doelgroepen iets denken, ervaren en
voelen bij die entiteit (in dit geval bij Weert).
Merkbelofte
Met merkbelofte wordt de impliciete belofte aangeduid die een merk aan klanten (in het geval van Weert aan de
doelgroepen bezoekers, bewoners en bedrijven) doet via communicatie-uitingen, gedrag van mensen in Weert en
de producten die je er vindt.
Merkgids
De merkgids beschrijft het merk, de persoonlijkheidskenmerken en de stem van het merk. Daarnaast bevat de
merkgids een beschrijving van het gebruik van de visuele kenmerken van het merk (huisstijl).
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Merkstrategie
De manier waarop we ervoor zorgen dat kenmerken, associaties of gevoelens worden verbonden aan een merk
noemen we de merkstrategie.
Positioneren
Positioneren richt zicht op laten zien hoe een merk zich verhoudt tot concurrenten in de beleving van de
doelgroepen. Door je te positioneren, presenteer je je onderscheidend.

tografie
gs Trouwfo
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Deel 1: Identiteit & imago
1.1

Inleiding

Wat maakt Weert uniek?
De identiteit van de gemeente Weert ligt aan de basis van deze merkstrategie. Om de identiteit van Weert in kaart
te brengen, hebben we achterhaald welke trends en ontwikkelingen zichtbaar zijn in Weert. Wie zijn we en waar
staan we voor? We hebben eerst onderzoek gedaan op basis van allerlei informatie over Weert die al beschikbaar
was. Dat was veel, er is veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren.
Daarnaast hebben we, ook in het kader van Werken aan Weert 2030, gesproken met vele inwoners en
belangenorganisaties zoals BIZ Ondernemers, BIZ Vastgoed, Centrummanagement, ondernemers van De IJzeren
Man, stadsgidsen, fotoclub Weert en wijk- en dorpsraden. Ten slotte hebben we ook mensen van buiten Weert
gevraagd hoe zij Weert zien.
We wilden niet alleen weten welke fysieke kenmerken Weert heeft. We hebben juist ook gekeken naar typisch
gedrag van Weertenaren. Dat maakt deel uit van de identiteit van Weert. Daar hebben we dus ook naar gevraagd
en gezocht. We waren ons er natuurlijk van bewust dat het om globale kenmerken gaat: 50.000 mensen gedragen
zich niet allemaal hetzelfde. We zijn op zoek naar wat je ziet en ervaart als je in Weert bent.
Uit beide onderzoeken komt een duidelijk beeld uit van Weert als groene, sociale, goed bereikbare stad met een
rijke geschiedenis. Over de Weertenaren valt op dat zij onderling sterk verbonden zijn, vaak bescheiden zijn over
hun gemeente en dat ze een aanpakkersmentaliteit hebben.
We kijken naar Weert met de drie doelgroepen van citymarketing in ons achterhoofd: bezoekers, bewoners en
bedrijven (‘de drie B’s van citymarketing’). Vanzelfsprekend zijn we ons ervan bewust dat die groepen niet zo
scherp te onderscheiden zijn, omdat een ondernemer in Weert ook een inwoner van de gemeente kan zijn. Als
inwoners erop uit gaan in hun eigen gemeente, dan gedragen zij zich op dat moment als bezoekers. Het is goed
deze kanttekening mee te nemen: we beschrijven de doelgroepen dus aan de hand van de activiteit.
1.2.

Identiteit

Werken aan Weert 2030 heeft de toekomstvisie beschreven. Die komt erop neer dat Weert een woonstad in het groen
is, een stad met een ziel en met oog voor elkaar. Ook in 2030 hebben we als Weert veel te bieden, voor iedereen. De
onderlinge verbondenheid blijft een belangrijke kwaliteit. Het aanbod van woonmilieus en voorzieningen gaat met de
tijd mee. Onze economische en sociale structuur zal verduurzamen, met oog voor mens, economie en milieu. Wij zetten
de schouders onder de klimaatopgave en energietransitie. We trekken het groen door in de bebouwde omgeving. We
trekken daarbij daadkrachtig op met de regio, wij zijn straks in 2030 ook een belangrijke regio in Europa. We behouden
en versterken wat goed is, en vernieuwen waar het in de visie past en nodig is. We doen dat niet alleen, maar samen.
Deze merkstrategie is erop gericht om dat beeld onder de aandacht te brengen. Daarvoor hebben we een beeld
nodig van de startsituatie: wie zijn wij en hoe zien wij onszelf? Bij identiteit ligt de nadruk vooral op hoe Weert
zichzelf ziet. Hieronder schrijven we wat het onderzoek naar wat Weert nu is, heeft opgeleverd.
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Goede voorzieningen in de buurt
Weert is een compacte, middelgrote gemeente met iets meer dan 50.000 inwoners. Er wonen relatief veel gezinnen
met kinderen. Er is veel laagbouw in Weert en inwoners zijn vaker dan het landelijke gemiddelde in bezit van
een eigen woning, waarvoor de gemiddelde vraagprijs ongeveer 417.000 euro is. Onderzoek uit 2014 wees uit
dat 78 procent van de inwoners zeer tevreden is over wonen in Weert. Zij beoordelen hun woonsituatie als goed
en uitstekend. De tevredenheid schrijven zij vooral toe aan de nabijheid van de natuurgebieden en het hoge
voorzieningenniveau. Redenen die worden genoemd voor de hoge waardering als woongemeente zijn wonen in
het groen in de dorpse kernen, het uitgestrekte buitengebied en de grensoverschrijdende natuurgebieden. Wat
ook bijdraagt, is dat bijna elke wijk/dorp een basisschool of brede school heeft en de kwalitatief hoogwaardige
voorzieningen op het gebied van voortgezet onderwijs. Bij deze scholen van de stichting Limburg Voortgezet
Onderwijs in Weert hoort ook de ‘Topsport Talentschool’, waar toptalenten sport kunnen combineren met hun
schoolcarrière. Daarnaast kent de gemeente zeer uitgebreide sportfaciliteiten, ook voor recreatieve sporters.
Er is een mbo-school met diverse opleidingen en in een straal van vijftig kilometer zijn vier academische
opleidingscentra: Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, Tilburg University en Radboud
Universiteit Nijmegen, allemaal goed bereikbaar met de trein. Op iets grotere afstand liggen de universiteiten
van Luik, Leuven en Aken. Bovendien is een groot aantal studierichtingen op hbo-niveau in de buurt te vinden
(Eindhoven, Tilburg, Heerlen, Sittard, Venlo, Helmond, Nijmegen en Maastricht).
Verder worden in het onderzoek ook de zorgvoorzieningen en het gemeenschapsleven genoemd. Weert heeft
naast ziekenhuis het St. Jans Gasthuis vele andere professionele en particuliere zorginstellingen, waaronder
meerdere woonzorgcentra. Dit zorgt ook nog eens voor zo’n 4000 banen in de zorg.
Voor de doelgroep bewoners zijn er dus voldoende aanknopingspunten om Weert te positioneren als een
aantrekkelijke gemeente om te wonen.
Strategische ligging en goede bereikbaarheid
De stad Weert is ongeveer 950 jaar oud, hoewel de geschiedenis zelfs nog verder terug gaat. Weert vormde een
kleine enclave op een zandrug in het veen, met steeds betere verbindingen over de weg en het water. Ongeveer
600 jaar geleden kreeg Weert marktrechten. Toen kwam de stad tot volle bloei. Dat Weert van oudsher een
plaats is met een regionale handelsfunctie, is terug te zien in de goede bereikbaarheid. Weert grenst aan de
provincie Noord-Brabant en aan België. Duitsland ligt om de hoek. Verder ligt Weert tussen een aantal sterke
economische regio’s, zoals Mainport/Brainport Eindhoven, Agrifood Capital in Noordoost-Brabant, Greenport
Venlo, de Brightlands campussen in Zuid-Limburg en het stedelijke kerngebied tussen Brussel, Gent, Antwerpen
en Leuven (Vlaamse Ruit). Iedere regio heeft zijn eigen specialisaties en de regio’s zijn allemaal gemakkelijk
bereikbaar vanuit Weert.
Weert is over de weg goed bereikbaar via de snelweg A2, N280, N564 en N292 en met de trein via de intercity
Eindhoven - Roermond. Er zijn ook goede busverbindingen in en naar Weert: er rijden veel regionale en lokale
bussen (Arriva en Hermes). De strategische ligging van Weert is goed voor distributiecentra en logistiek gerelateerde
bedrijven. De ligging van Weert aan de A2, vlakbij vliegveld Kempen Airport, aan de Zuid-Willemsvaart en het
kanaal Wessem-Nederweert heeft een positieve invloed op het economisch klimaat. Weert beschikt dan ook over
een uitgebreid aanbod van gedifferentieerde hoogwaardige bedrijventerreinen. Meer dan de helft van de banen
is te vinden in de sectoren zorg en welzijn, industrie en groot- en detailhandel.
Ruim 43 procent van alle arbeidsplaatsen in Weert wordt ingevuld door inwoners uit andere gemeenten.
Ongeveer hetzelfde percentage van de werkzame inwoners van Weert werkt in een andere gemeente. De goede
bereikbaarheid van de stad draagt hier zeker aan bij. Door de groei van Weert en haar regio is de mobiliteit
constant in ontwikkeling. Aandachtspunten voor de goede bereikbaarheid zijn de dagelijkse file op de A2, richting
Eindhoven in de ochtendspits en richting Weert tijdens de avondspits. Hetzelfde geldt voor verkeersopstoppingen
bij de stadsbrug over het kanaal bij het centrum van Weert.
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Een groot aantal van de bedrijven richt zich op een specifieke bedrijfstak in Weert, namelijk de land- en
tuinbouwsector. Deze goed ontwikkelde agrosector vindt zijn oorsprong in de grote omvang en diversiteit van
landbouwgebieden en -bedrijven in de gemeente (4.000 hectare landbouwgebied op een totale oppervlakte van
ca. 10.500 hectare).
De werkgelegenheid en bereikbaarheid van Weert bieden goede aanknopingspunten om Weert te positioneren
voor de doelgroep bedrijven als aantrekkelijke gemeente om te ondernemen en werken. Voor nieuwe bewoners
is het interessant te weten dat werken en studeren in de omgeving aantrekkelijk is door de goede bereikbaarheid
van deze gebieden.
Historisch en verrassend
De rijke cultuur en geschiedenis van Weert is op veel plekken nog goed zichtbaar. Per 1000 inwoners telt Weert
gemiddeld 3,7 gemeentelijke gebouwde monumenten en vele historische stadsgezichten, wat hoger is dan
het landelijk gemiddelde van 3,3. In de dertiende eeuw kwam de adellijke familie Van Horne naar Weert. In
de historische binnenstad zie je veel overblijfselen die herinneren aan de Van Horne dynastie zoals de resten
van kasteel de Nijenborgh aan de Biest. Ook het stratenplan in het stadscentrum, de zestiende-eeuwse toren
van de Willibrorduskerk in Stramproy en de vele molens, zoals de korenmolen Sint Anna in Tungelroy, roepen
herinneringen aan een rijk verleden op. In Weert zijn ook nog diverse verdedigingswerken uit de 80-jarige oorlog:
de schansen van Laar en Boshoven zijn goed bewaarde verdedigingswerken. Ook het urnenveld aan de rand van
Weert is heel bijzonder. Met honderden grafheuvels uit de Bronstijd is dit het grootste urnenveld van NoordwestEuropa. Weert heeft verrassend veel bijzondere verhalen te vertellen.
Het stadscentrum kent nog steeds het authentieke karakter van vroeger. De binnenstad is voor bezoekers heel
aantrekkelijk ingericht. Je kunt er op eigen gelegenheid dwalen door de straten, winkelen, een bezoek brengen
aan de 15de eeuwse Sint Martinuskerk met zijn markante toren van 72 meter en genieten in de horeca. Je kunt
ook een van de stadswandelingen maken langs het Ursulinenhof, het winkelcentrum, de passantenhaven die,
het Minderbroedersklooster ‘Sint Hieronymus’ en de Oelemarkt. De vele gezellige restaurants, terrassen en cafés
zorgen voor een bloeiend en sfeervol stadscentrum.
Midden in het centrum van Weert, in het voormalige stadhuis uit de 16de eeuw, is ook een museum te vinden. In
het najaar van 2021 opent Museum W weer de deuren na een ingrijpende verbouwing.
Experimenteren met kunst en cultuur
Weert heeft een aantrekkelijk cultureel aanbod. Er zijn voorstellingen en exposities in het Munttheater, van het
Erfgoedhuis, het Bibliocenter, Museum W, het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) en (pop-)
concerten in Muziekcentrum De Bosuil. Daarnaast ontstaan er de laatste jaren steeds meer creatieve broedplaatsen
zoals de omgeving van het St. Raphaëlpad en nieuwe culturele initiatieven met een experimenteel karakter, zoals
‘Het Zuilen Kabinet’ met street-art. Het jaarlijkse ruime aanbod van evenementen, met Bospop en de kermis in
Weert als bekendste landelijke trekkers, maakt het hoge culturele voorzieningenniveau compleet.
Het zijn niet alleen de culturele voorzieningen in Weert die zorgen voor de hoge levensstandaard. Weert is
ook een culturele ‘voedingsbodem’. Er is een goede culturele basisinfrastructuur waarin de amateurkunsten en
professionele kunsten zijn vertegenwoordigd en er is ruimte voor culturele innovatie en ontwikkeling. Weert heeft
gekozen voor een culturele ‘experimentenperiode’ van 2017 tot 2020 om te onderzoeken wat cultureel Weert nodig
heeft en hoe die ambities kunnen worden gestroomlijnd. Onder andere jongeren hebben daar een belangrijke
rol in: ze experimenteren met vernieuwing in urban art, andere kunstvormen, muziek en evenementen. Dit heeft
geleid tot nieuwe initiatieven in de kunst- en cultuursector. De komende tijd wordt er gewerkt aan de verankering
van nieuwe initiatieven zoals ‘Het Zuilen Kabinet’, Stadslab0495, de cultuurmakelaar en de popcoördinator.
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Groenste stad van Europa, groenste regio ter wereld
De stad en dorpen worden omringd door bijzondere en uitgestrekte natuurgebieden. Bijna een kwart van de
totale oppervlakte van Weert bestaat uit bos en natuur. Het uitgestrekte buitengebied kent veel verschillende
landschappen en hoogwaardige landbouwgebieden.
De groene omgeving is niet alleen in Nederland en Europa opgevallen, maar ook in de rest van de wereld. In 2012
werd Weert uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland en in 2013 tot de groenste stad van Europa. In 2014
werd Weert benoemd tot de groenste regio ter wereld, door Communities in Bloom. In deze competitie is ook
maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk, naast het groen. Weert scoorde hoog op die maatschappelijke
betrokkenheid omdat het grote aantal vrijwilligers heel bijzonder is. Ook grenspark Kempen~Broek kreeg
internationaal veel lof. Kempen~Broek heeft dan ook veel te bieden: rust en stilte, biodiversiteit, een verscheidenheid aan landschappen én rijkheid in cultuurhistorie. Het park is perfect om te wandelen, fietsen, mountainbiken,
paardrijden en mennen. Daarnaast loopt momenteel de aanvraagprocedure om het Kempen~Broek door de
UNESCO te laten erkennen als Mens en Biosfeer-gebied. De toekenning van de UNESCO titel zal een grote
recreatieve trekker zijn.
Actief in de natuur
Het recreatiegebied De IJzeren Man maakt deel uit van grenspark Kempen~Broek en biedt talloze mogelijkheden
om te recreëren. Daar wordt dan ook veel gebruik van gemaakt door bezoekers. Bijvoorbeeld in het binnen- en
buitenzwembad, het dagstrand bij het Blauwe Meertje, de waterskibaan, het Klimbos, het Zintuigenpark, een
trimbaan, een manege, een (binnen)speeltuin, de kinderboerderij en het Natuur- en Milieucentrum. Overal kun je
genieten van horeca en ook voor verblijf in het recreatiegebied hebben bezoekers volop keuze.
Het recreatieve aanbod van Weert is groot, zowel op sportief als cultureel vlak als op het gebied van horeca. De
meerdaagse bezoeker heeft keuze uit twee vakantieparken, ongeveer tien B&B’s, een gastenhuis in een klooster,
vijf hotels, zeven campings en vier groepsaccommodaties. In het sfeervolle stadscentrum zijn de vele monumenten
en evenementen een reden om Weert te bezoeken.
Onderlinge verbondenheid is groot
Al in de vroege geschiedenis zie je sterke verbondenheid tussen Weertenaren. Dat zie je ook nu nog terug: het
verenigingsleven bloeit en wordt veelal vormgegeven door het grote aantal vrijwilligers. In de gesprekken die
we voerden, gaven sommige Weertenaren aan dat het voor nieuwkomers moeilijk kan zijn om ertussen te komen.
Opvallend is dat dit juist werd tegengesproken door alle nieuwkomers die wij hebben gesproken. Zij voelden zich
zeer welkom en vonden gemakkelijk aansluiting. Ze noemen Weertenaren hartelijk en gastvrij en vriendelijk. De
bloeiende sociale gemeenschap, verbondenheid en gastvrijheid – onderling maar dus ook voor nieuwkomers –
kenmerkt Weert.
Weertenaren hebben een aanpakkersmentaliteit
Er valt nog iets op aan de gemeente. Er is namelijk ook veel ruimte om initiatieven te ontplooien. Het is typisch
Weerts om met een klein groepje mensen aan de slag te gaan. Alleen kan natuurlijk ook. Weertenaren steken
gemakkelijk de handen uit de mouwen en pakken zich samen om een idee, klein- of grootschalig, van de grond
te krijgen. Vol enthousiasme ontdekken Weertenaren graag nieuwe dingen door gewoon te beginnen en dan te
kijken wat werkt.
Bescheiden
Weertenaren kloppen zich niet gauw op de borst. Ze zijn bescheiden. In 2016 wees een imago-onderzoek uit
dat bezoekers veel positiever zijn over onze gemeente dan inwoners zelf. De algemene indruk van bezoekers
scoorde gemiddeld een 7,5 tegenover een 6,8 van inwoners. Hoe Weertenaren naar hun gemeente kijken, lijkt
langzaamaan positief te veranderen. De laatste jaren staan er steeds meer Weertenaren op die met veel trots
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vertellen over wat hun gemeente te bieden heeft. Ze zien hoe hoog de kwaliteit van het wonen en van de groene
omgeving is, de kwaliteit van hun voorzieningen, hoe bijzonder hun verhalen zijn. De bescheidenheid blijft, maar
daaronder wordt het inzicht over hoe bijzonder Weert is, steeds groter.
1.3.

Imago

De identiteit van Weert, zoals die beschreven is, heeft vooral betrekking op wie ze zelf (vinden dat ze) zijn. De
meest opvallende gezamenlijke kenmerken van Weertenaren zijn de onderlinge banden, hartelijkheid naar elkaar
en naar gasten, verbondenheid met de verhalen van vroeger en nu, bescheidenheid en een open, ontdekkende
aanpakkersmentaliteit.
Het imago zegt juist iets over hoe Weert door anderen wordt gezien. Het imago wordt gevormd door gevoelens
en overtuigingen die mensen hebben over de gemeente. Deze zijn gebaseerd op hun ervaringen, kennis en
indrukken van Weert.
Steden en regio’s proberen mensen aan zich te binden door te laten zien waarmee zij zich onderscheiden van
concurrerende steden of regio’s. Zij positioneren zich door bijzondere kenmerken onder de aandacht te brengen. In
het verleden heeft Weert vaak vanuit verschillende gezichtspunten over de gemeente gecommuniceerd. Daarmee

Afbeelding 1: logo’s
verschillende positioneringen
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is geprobeerd het beeld dat mensen van Weert hebben, het imago, te beïnvloeden. Soms was zo’n positionering
tijdelijk en gekoppeld aan een jubileumjaar of verkiezing die een jaar geldt, zoals groenste stad, groenste regio,
wielerstad of sportgemeente van het jaar. Soms had het een meerjarig karakter, zoals de positionering als
Van Horne-stad, paardenstad, vlaaienstad en als winkel- of woonstad. Daarnaast is er gecommuniceerd vanuit
gastvrijheid via Warm Welkom in Weert en over de kracht van de samenleving via Met Ons in Weert.
In al deze positioneringen zit een kern van waarheid. Toch kan deze verscheidenheid zorgen voor onduidelijkheid,
omdat het de vraag wat Weert uniek maakt, niet beantwoordt.
Om een goed beeld te krijgen van het huidige imago van Weert baseren we ons op het imago-onderzoek uit 2016.
Dat was vooral gericht op bezoekers en liet zien dat ze Weert in positieve zin associeerden met gezellig, groen,
kermis en familie. Ook recreatiegebied De IJzeren Man werd specifiek genoemd. Neutrale kenmerken die door
bezoekers werden genoemd waren onder andere Limburg, winkelen, station, ziekenhuis, werk en stad. Leegstand
en saai waren de negatieve kenmerken van Weert die werden genoemd.
Wat we willen is dat Weert bekend staat als een woonstad in het groen. Een sociale en natuurinclusieve stad
met aantrekkelijke activiteiten en evenementen voor jong en oud, die stevig is verbonden met de regio. De
positieve elementen uit het imago-onderzoek zoals gezellig, groen en familie passen dus bij onze wens. De
negatieve elementen zoals leegstand en saai botsen met onze ambitie om een woonstad in het groen te zijn met
activiteiten en evenementen voor jong en oud.
Het huidige imago van Weert botst dus op onderdelen met het gewenste imago, het beeld dat we graag willen
uitstralen. Om te bevorderen dat mensen Weert zien zoals wij voor ogen hebben, zijn in ieder geval twee dingen
nodig: Weert moet zich krachtig ontwikkelen in de richting van de strategische visie en Weert moet laten
weten op welke vlakken de toekomstvisie al werkelijkheid is in Weert. In dit laatste ligt de opdracht voor deze
merkstrategie: het moet duidelijk zijn waar Weert voor staat. Vervolgens is het de uitdaging is om jarenlang te
communiceren vanuit één heldere positionering, zodat iedereen eenzelfde beeld krijgen van Weert; het gewenste
imago.
Voor de gemeentelijke organisatie ligt er de stevige uitdaging om samen met partners ervoor te zorgen dat
beleidskeuzes steeds bijdragen aan het verwezenlijken van de toekomstvisie die door Werken aan Weert 2030 is
geschetst.
1.4. Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk keken we naar de identiteit door de vraag te stellen: wat is uniek aan Weert? Daarvoor hebben
we vooral gekeken naar feitelijke gegevens uit onderzoeken en hebben we gevraagd hoe Weertenaren, zowel
(recreërende) inwoners als ondernemers, de gemeente zelf ervaren.
De meest in het oog springende fysieke eigenschappen van Weert zijn de prachtige ligging in het groen, de zichtbare
cultuurhistorie, de goede bereikbaarheid en het hoge niveau van voorzieningen. De meest opvallende gezamenlijke
kenmerken van Weertenaren zijn de onderlinge banden, hartelijkheid naar elkaar en naar gasten, verbondenheid
met de verhalen van vroeger en nu, bescheidenheid en een open, ontdekkende aanpakkersmentaliteit.
Die identiteitskenmerken hebben we vergeleken met het imago, het beeld dat mensen van Weert hebben. Een
imago-onderzoek uit 2016 geeft aan dat er bij bewoners en bezoekers een divers beeld bestaat van Weert.
Veel verschillende kanten van Weert werden daarbij genoemd. In het verleden is dan ook op heel verschillende
manieren over Weert gecommuniceerd. Al die positioneringen geven zoveel informatie, dat het niet meer duidelijk
is wat nou typisch is aan Weert en waarvoor je in Weert moet zijn. Daarom kiezen we nu voor focus; één heldere
boodschap over Weert. Daar gaat de merkgids in het volgende hoofdstuk op in.
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Deel 2: Merkgids
2.1

Inleiding

In deel 1 lazen we wat Weert nu is; een gemeente die veel te bieden heeft voor bezoekers, bewoners en bedrijven.
Die kwaliteiten zien we terug in het groeiende inwoneraantal. De landelijke tendens is volgens het Centraal
Bureau voor Statistiek echter dat middelgrote steden als Weert in het komende decennium gaan vergrijzen. Er
is aanwas nodig van nieuwe Weertenaren die passen bij het toekomstbeeld van Weert. Alleen dan kan de hoge
waardering voor Weert in stand worden gehouden. De gemeente moet bereid zijn hierin te investeren door keuzes
te maken die passen bij de toekomstvisie en samen met alle Weertenaren uit te stralen dat mensen welkom zijn.
We beschrijven in dit deel het merk dat richting geeft bij het maken van keuzes voor Weert. Keuzes die bijdragen
aan het bereiken van het geschetste toekomstbeeld van Weert in 2030. In dit deel staat het merk Weert centraal.
In deel 3 beschrijven we de concrete activiteiten die daarbij horen.
2.2.

Het merk

Met betrokkenen en partners hebben we een expeditie gedaan naar de waarden en verhalen van Weert. Samen
met de projectgroep Werken aan Weert 2030 is uitgediept wat de kern van Weert is. Dat heeft ons geholpen bij
het beschrijven van Weert als merk. De beschrijving van het merk kunnen we gebruiken als een kompas dat ons
helpt bij het bepalen wie of wat bij het merk past, oftewel wie of wat voor Weert ‘on brand’ is.
Een merk is een concept dat niet zichtbaar of tastbaar is. Met citymarketing proberen we onze doelgroepen te
laten voelen, denken en ervaren wat Weert is. Het merk moet toepasbaar zijn voor alle beleidsterreinen en alle
Weerter inwoners, vrijwilligers, ondernemers, media en andere betrokkenen. Ons doel is dat het merk wordt
uitgedragen door iedereen die Weert verder wil brengen.
De strategische visie benoemt als uitkomst van het project Werken aan Weert 2030 de waarden 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. Bij alles wat we zijn en doen, springen
vier persoonlijkheidskenmerken in het oog. We vertellen vanaf nu over de sterke kanten van Weert alsof zij
een persoon is. Een persoon met karaktereigenschappen. Een persoon die handelt, communiceert, reageert en
voorkeuren heeft. Op het eerste gezicht lijkt het misschien vreemd om bij deze persoonlijkheidskenmerken
zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden naast elkaar te gebruiken. Citymarketing
is voor Weert geen gladde campagne gecentreerd rond een slogan. Het gaat om de weg die we samen bewandelen.
De inhoud is veel belangrijker dan de vorm. Vandaar dat we ons niet focussen op de vorm van de begrippen. Het
gaat om waar ze voor staan en hoe ze helpen bij het laten zien, voelen en beleven wat Weert is. Want daar is de
merkstrategie op gebaseerd.
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C I TY M A R K E T I N G W E E R T

Weerter persoonlijkheidskenmerken

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

Deze persoonlijkheidskenmerken geven een karakteristieke Weerter invulling aan een aantal streefbeelden, ofwel
waarden. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden aan het merk. Ze omschrijven wat we in Weert belangrijk
vinden en waar wij ons samen voor inzetten. Deze waarden zijn voortgekomen uit de strategische visie Werken
aan Weert 2030.

W E R K E N A A N W E E R T 2030

Weerter Waarden
•
•

•

•

•

Goed wonen voor elke doelgroep: Weert biedt voor ieder wat wils op het gebied van woningtypen en
locatie, voor elk inkomen, en met passende voorzieningen en activiteiten.
Iedereen doet mee: als beroep op ieders deelname aan de samenleving, voortbouwend op het sterke
sociale weefsel; wat ook betekent dat mensen die dat niet op eigen kracht kunnen worden geholpen
of opgevangen.
De aanwezigheid en functie van groen, door natuurlijke en landschappelijke kwaliteit (inclusief
haar cultuurhistorie), ook in de woon- en werkomgeving, en met betekenis voor soortenrijkdom
(biodiversiteit), economie, energiegebruik, educatie, gezondheid en opvang van de gevolgen van
klimaatverandering.
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven: in een groen Weert, met haar natuurlijke en
landschappelijke kwaliteit, mag je verwachten dat bedrijvigheid (meer) circulair, energieneutraal
en duurzaam is. Dat wil zeggen goed voor het milieu, maar ook voor mensen en medewerkers en in
balans met een gezonde economische ontwikkeling. En daarnaast dat mensen zich inspannen om
duurzaam te wonen, werken en beleven.
Goed ontsloten en verweven met de regio, tot over de provincie- en landsgrenzen heen, niet alleen
inzake transport, maar ook in samenwerking, trekken we gezamenlijk op in een krachtige regio.
Voor de buurgemeenten blijft Weert ook een centrumfunctie vervullen, voor de regio de functie van
netwerkstad.

Deze waarden worden dus op een eigen Weerter manier onder de aandacht gebracht van onze doelgroepen. Dat
doen we steeds op basis van onze persoonlijkheidskenmerken. De manier waarop we keuzes maken binnen deze
waarden, wordt beschreven in het onderstaande merkkompas.
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Kompas bij het maken van keuzes
De persoonlijkheidskenmerken worden gebruikt als kompas door twee vragen te stellen bij het maken van een
keuze, rekening houdend met de waarden voor de toekomst van Weert. De eerste vraag is of het past bij de
persoonlijkheidskenmerken van Weert: teamspeler, hartelijk, ontdekken en waarderen. De tweede vraag is of
het verteld kan worden door Weertenaren (inwoners of ondernemers) of bezoekers van Weert. Want dat zijn de
mensen die verhalen vertellen over Weert. Het eenduidig uitdragen van het merk door alle partners laat zien wie
Weert is.
De persoonlijkheidskenmerken laten zien wat bij het merk - en dus bij Weert - past en wat niet. De persoonlijkheidskenmerken geven richting, waardoor kiezen voor nieuwe ontwikkelingen eenvoudiger wordt. Vervoer,
woningbouw, inrichting van de openbare ruimte en allerlei projecten en evenementen: alle keuzes worden langs
het merkkompas gelegd en getoetst aan de persoonlijkheidskenmerken: teamspeler, hartelijk, ontdekken en
waarderen. Hoe meer je de persoonlijkheidskenmerken terugziet, hoe beter een activiteit past bij het merk. Dat
helpt iedereen kiezen; of het nou de citymarketingorganisatie, gemeentelijke organisatie of een van de andere
partners is die aan zet is.
Het merkkompas geeft ook aan wat Weert niet is. Weert is niet schreeuwerig aanwezig of rauw. Weert is
bescheiden, klopt zichzelf niet op de borst. Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit. Het koesteren van
schoonheid, aandacht en respect zijn voor Weert belangrijker, om een gewaardeerde woon-, werk- en recreatieplek te blijven. Juist de combinatie van de teamspirit, hartelijkheid, ruimte om te ontdekken en het waarderen
van kwaliteit trekt mensen aan. Het merk Weert gaat hier alert op inspelen.
Mensen vertellen over Weert
De persoonlijkheidskenmerken zorgen voor een aanscherping van het verhaal dat tot nu toe over de gemeente
werd verteld. Het verhaal van een groene, goed bereikbare, veilige en prettige gemeente om te wonen. Een
gemeente met goede voorzieningen op het gebied van scholing, cultuur en zorg. Over deze sterke kanten van
Weert blijft de organisatie vertellen. Maar vanaf nu worden ze verteld vanuit onze persoonlijkheidskenmerken,
want die laten zien waarin Weert bijzonder is. Want Weert is veel meer dan een optelsom van een aantal fysieke
kenmerken.
2.3. De stem van het merk
Enthousiast, hartelijk, initiatiefrijk en gericht op verwondering: zo klinken de verhalen, zo klinkt Weert. Door die
verhalen voel je waar Weert voor staat. De verhalen ademen de persoonlijkheidskenmerken. De toon is positief,
warm en persoonlijk. Het vertelperspectief is uitnodigend en gaat uit van het delen van de eigen ervaring.
Dit kan de ervaring zijn van het jonge gezin dat zich als expats heeft gevestigd in Weert, positief verrast over
de hartelijkheid en het gedeelde enthousiasme van ouders om voor de school van hun kinderen om iets te
organiseren. Of de jonge ondernemer die in verwondering ontdekt hoe sterk het sociale netwerk in Weert is onder
creatieve zelfstandigen en makers. Het kan ook gaan over de bezoekers, die verrast zijn door de rijke geschiedenis
van de smokkelpaden in het grenspark Kempen~Broek. In alle verhalen vinden we elementen van team spirit,
gedeeld enthousiasme, oprechte aandacht voor de ander, verwondering en oog voor kwaliteit en initiatieven
terug.
2.4. De beeldtaal
Weert laten zien
De persoonlijkheidskenmerken kan ook als kompas langs de beelden worden gelegd. Beelden zeggen
misschien nog wel meer dan woorden. Daarom vertellen we de verhalen in beeldtaal vanuit dezelfde
persoonlijkheidskenmerken. De beelden zijn zo gefotografeerd dat het lijkt alsof je er zelf deel van uitmaakt.
De kijker heeft het gevoel dat hij/zij deel uitmaakt van de afgebeelde situatie.
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Teamspeler
De fotografie is altijd vanuit de blik van een deelnemer: het lijkt alsof je zelf tegenover de vader met zijn jonge
kind in de nostalgische draaimolen zit, of je zelf als bezoeker het natuurgebied De IJzeren Man bezoekt en of je
zelf als flexwerker aanschuift bij collega-flexwerkers in een inspirerende werkomgeving. Als je de foto’s ziet, voel
je je onderdeel van het geheel.
Hartelijk
De beelden zijn altijd positief: mensen die open met elkaar communiceren. Alsof ze je uitnodigen mee te doen:
jonge dansers die hun choreografie doornemen waarbij het lijkt alsof je met hen in gesprek bent, een stadsgids
die vertelt over een van de vele historische plekken waarbij het lijkt of je tussen de andere geïnteresseerden staat
of een aanschuifdiner in het stadspark waar je samen geniet van de omgeving en mensen.
Ontdekken
De beelden tonen altijd mensen tijdens een activiteit waarbij zij iets ontdekken, bijvoorbeeld bij een stadswandeling
gericht op biodiversiteit. Of je ziet een foto die je als kijker verwondert, zoals bijvoorbeeld foto’s van mensen die
wakker worden in een boomhut in een natuurgebied. Of mensen die wonen in een bijzondere leefvorm in Weert:
een duurzaam huis, half onder de grond en nauwelijks zichtbaar omdat het deel uitmaakt van de natuurlijke
omgeving.
Waarderen
De beelden brengen de verhalen van Weert in beeld: , de rijke geschiedenis van Bospop in Weert, de ongekende
inzet van vrijwilligers, de natuurdiverse bossen met de eindeloze ruiterpaden, de aantrekkingskracht van het
recreatiewater rond de stad, het creatieve makersklimaat, het spannende Zuilen Kabinet (Boshoverbrug) waar de
kwaliteit van urban kunst verrast op een bijzondere plek en het hergebruik van historische gebouwen. Elk beeld
vertelt een verhaal, elk beeld maakt indruk door de kwaliteit of het initiatief.
Het logo, het kleurgebruik, de typografie, de vormentaal en de stijl van fotografie worden gebaseerd op de
bovenstaande beschrijving van de stem en beeldtaal van het merk. Deze huisstijlelementen worden beschreven
in de merkgids, die verder wordt uitgewerkt en gedeeld met partners.
2.5. De merkbelofte
Het merk doet een belofte
Het merk Weert doet impliciet een belofte aan mensen die Weert willen bezoekern, er (komen) wonen of
ondernemen. Deze belofte kun je als volgt omschrijven:
In Weert ontdek je de kracht van oprechte hartelijkheid. Met open armen ontvangen Weertenaren elkaar op de
koffie (met vlaai). Op dezelfde manier verwelkomt Weert nieuwe bewoners, bezoeker en bedrijven. Weert koestert
haar jongeren met hun dynamiek en initiatieven evenveel als haar sprekende geschiedenis.
Dat alles in een groene, goed verbonden en fijne woongemeente. Weert vind je ruimte om te leven, te ontdekken,
te wonen en te groeien. Aandacht hebben we niet alleen voor elkaars verhalen, maar ook voor kwaliteit. Ze nemen
de tijd voor elkaar en onze omgeving. Weert is wonderlijk puur.
2.6. Samenvatting en conclusie
In dit deel beschreven we het merk dat richting geeft bij het maken van keuzes voor Weert. De persoonlijkheidskenmerken – teamspeler, hartelijk, ontdekken en waarderen – worden gebruikt als kompas. Of het nou
gaat om projecten, inrichting of evenementen: alle keuzes worden langs het merkkompas gelegd en getoetst
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aan deze vier persoonlijkheidskenmerken: Hoe meer je de persoonlijkheidskenmerken ergens in terugziet,
hoe beter een activiteit past bij het merk. Dat helpt ons kiezen. De stem en beeldtaal zijn in lijn met de
persoonlijkheidskenmerken: we communiceren inclusief, positief, actief en verhalend.
De waarden waarover we communiceren, zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomstvisie van Weert: 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.
Onze merkbelofte laat in een paar zinnen zien wat je in Weert kunt vinden.

en

en - Thijss

van Meg
Foto: Ines
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Deel 3: Merkstrategie
3.1

Inleiding

De merkstrategie is een beschrijving van de wijze waarop de persoonlijkheidskenmerken worden gebruikt om
Weert te positioneren vanuit één herkenbaar merk. In dit deel bespreken we eerst de merkstrategie aan de hand
van de doelen, waarna we ingaan op de activiteiten die nodig zijn om die doelen te bereiken. De activiteiten
zijn gericht op het hoofddoel: meer mensen kiezen bewust voor Weert. De beschrijving van de doelgroepen laat
zien wie die mensen zijn. Alle activiteiten worden georganiseerd rondom de waarden en de drie doelgroepen
(bezoekers, bewoners en bedrijven) en zijn gebaseerd op de persoonlijkheidskenmerken. Dat zijn veel begrippen in
een paar zinnen. De voorbeelden in dit deel maken duidelijk hoe het geheel in de praktijk met elkaar samenhangt.
Er is een organisatie nodig die de merkstrategie uitvoert. Te beginnen met de introductie en de uitrol van het
merk. Dat is de citymarketingorganisatie. Hoe die is ingericht, komt aan de orde in deel 4.
3.2.

Doelen en resultaten

We willen dat meer mensen bewust kiezen voor Weert, mensen die passen bij het merk. Dat is het belangrijkste
doel. Vanuit de merkstrategie benoemen we vier doelen en de daarbij behorende resultaten. Het eerste doel kan
gezien worden als het hoofddoel, de drie andere doelen als subdoelen.
Hoofddoel: Mensen kiezen bewust voor Weert.
Huidige inwoners en bedrijven blijven kiezen voor Weert, nieuwe inwoners en bedrijven vestigen zich er
en de recreant kiest vaker voor Weert, ook door vaker terug te komen.
Subdoel 1: Weert heeft een duidelijke positionering
Deze zorgt ervoor dat Weert bekend staat om de waarden: 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. Deze worden gepositioneerd vanuit de Weerter
persoonlijkheidskenmerken: teamspeler, hartelijk, ontdekken en waarderen.
Er is in de komende tien jaar een stijging waarneembaar van het imago van Weert (de vier persoonlijkheidskenmerken teamspeler, hartelijk, ontdekken en waarderen en de waarden groen/duurzaam fijn
wonen en een goede activiteiten en evenementen. Daarnaast is er een stijgende betrokkenheid van de
Weertenaren zelf bij de persoonlijkheidskenmerken en de waarden.
Subdoel 2: De voortgekomen waarden uit Werken aan Weert 2030 zijn leidend bij het maken van keuzes.
De merkstrategie, en het hierbij horende merkkompas, helpt de citymarketingorganisatie, ondernemers
en (het bestuur van) de gemeentelijke organisatie bij het maken van de juiste keuzes op basis van de
persoonlijkheidskenmerken.
Het merkkompas wordt door de citymarketingorganisatie, ondernemers en (het bestuur van) de
gemeentelijke organisatie gehanteerd bij het maken van gerichte keuzes voor de toekomst van Weert.
Subdoel 3: Er is een integrale aanpak bij het uitvoeren van de merkstrategie.
De komende jaren merken we dat meer connecties en een beter netwerk ertoe leiden dat meer mensen
kiezen voor Weert.
Om deze doelen te halen en resultaten terug te zien, is een strategische aanpak nodig. Op de volgende pagina
wordt duidelijk welke activiteiten de organisatie oppakt.
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3.3.

Doelgroepen

Het gaat er niet om dat zoveel mogelijk mensen voor Weert kiezen. Het gaat er vooral om dat die mensen die
passen bij het merk Weert, voor de gemeente kiezen. We herhalen hier nog een keer dat we naar de doelgroepen
kijken vanuit de activiteit waar zij op dat moment op zijn gericht. Zo kan een inwoner tegelijkertijd ook een
bezoeker of ondernemer zijn.
We zoomen in op de specifieke doelgroepen binnen de drie B’s van citymarketing: bezoekers, bewoners en
bedrijven.
Stijl-, rust-, plezier- en verbindingszoekers komen naar Weert
Bezoekers
Het wetenschappelijke model ‘De Leefstijlvinder™’ laat zien welke groepen er wonen in een bepaalde
regio. Het brengt in kaart wat hun wensen zijn en hoe je deze mensen het beste kunst bereiken. Het
model beschrijft 7 leefstijlen. In een regio woont altijd een mix van deze leefstijlen. De huidige meest
dominante leefstijlen in Weert zijn rustzoekers, verbindingszoekers, plezierzoekers en stijlzoekers.
Binnen de doelgroep bezoekers richten we ons dan ook op rust-, verbindings- plezier- en stijlzoekers
of een mix van deze vier typen. Hieronder volgt een beschrijving van deze vier typen, de grootste
groepen bezoekers aan Weert.
1.

De grootste groep wordt gevormd door rustzoekers. De mensen met deze voorkeursleefstijl gaan er wel
eens op uit, maar vinden dat er thuis en dichtbij ook genoeg moois te zien is. Vaak wonen deze recreanten
in de buurt. Ze gaan wel graag een rondje fietsen of wandelen. Privacy en rust is voor deze recreanten heel
belangrijk. Ze regelen hun dagje uit of vakantie graag zoveel mogelijk vooraf, zodat er geen verrassingen zijn.

2.

De tweede groep wordt gevormd door verbindingszoekers. Zij zetten zich in het dagelijkse leven graag in
voor anderen, zijn vrijwilliger of zijn actief bij een vereniging. In hun vrije tijd genieten ze van de natuur.
Ze fietsen en wandelen vaak. Verder bezoeken ze graag musea en theaters en zijn ze geïnteresseerd in de
wereld om hen heen. Tijdens hun vakanties spreekt rondtrekken en overnachten op een plaats met goede
faciliteiten hen het meeste aan. Als het ze ergens bevalt, delen ze hun ervaringen graag met anderen.

3.

De plezierzoeker zie je veel op festivals en evenementen. Voor mensen met deze leefstijl kent gezelligheid
geen tijd. Ze gaan graag op pad met familie en vrienden. Voor hen is het belangrijk dat het gezellig is, en dat
er voor iedereen wat te doen is. Ze genieten zowel van een vakantie op een camping als in een luxe hotel.

4.

De laatste groep wordt gevormd door de stijlzoekers. Zij zijn zelfverzekerde en doelgerichte recreanten.
Ze worden graag verwend en genieten van exclusiviteit. Luxe en comfort zijn belangrijk en het liefst
ontspannen ze met vrienden in een omgeving die bij hen past. Hun motto is vaak ‘work hard, play hard’.

De huidige bezoekers passen goed bij de persoonlijkheidskenmerken van Weert. De focus op verbinding en
de aandacht voor kwaliteit zien we bijvoorbeeld terug bij de stijlzoekers. De aandacht en de waardering voor
het groen in en rond Weert zien we terug bij de rustzoekers. Dit zijn vaak mensen die in hun directe omgeving
recreëren. De onderlinge verbondenheid, hartelijkheid en de aandacht voor elkaar zien we duidelijk terug in de
verbindingszoekers. De vele activiteiten en evenementen trekken de plezierzoeker in Weert aan.
Het zijn de mensen die Weert maken
Bewoners
We willen graag een mooie balans in de gemiddelde leeftijdsopbouw van de Weerter bevolking. We
richten ons daarom in de merkstrategie op drie groepen inwoners.
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De eerste groep wordt gevormd door starters en jonge gezinnen. We proberen de keuze voor Weert van onze
huidige starters en jonge gezinnen te bevestigen en (hopelijk met hun hulp als ambassadeurs) nieuwe starters
en jonge gezinnen aan te trekken. De tweede focus binnen de doelgroep bewoners is gericht op jongeren, die we
proberen te verleiden zich na hun middelbare school- of studietijd (opnieuw) te vestigen in Weert.
Deze focus op jonge mensen sluit niet uit dat we ook de huidige inwoners en daarbinnen ook de 50-plussers in Weert,
graag willen behouden. Deze bewoners zorgen net zo goed voor een mooie balans in de opbouw van de Weerter
samenleving. Zij vormen dan ook de derde groep waarop de strategie zich richt omdat juist zij ervoor zorgen dat de
kracht van Weert blijft bestaan. Zij zijn vaak actief betrokken bij de stad en dorpen, actief in het verenigingsleven en
zijn de belichaming van de persoonlijkheidskenmerken teamspeler, hartelijk, ontdekken en waarderen.
Zonder ondernemers geen Weert
Bedrijven
Bedrijven in Weert zijn in te delen in vele verschillende bedrijfstakken. Bij het inzoomen op de
doelgroep bedrijven is de bedrijfstak echter niet doorslaggevend. Veel meer van belang is de mate
waarin een bedrijf past bij het merk Weert. Dat geldt zowel voor de huidige bedrijven in Weert als de
bedrijven die we willen aantrekken.
Bedrijven die zich richten op groen en duurzaam, passen goed bij de ambitie van Weert. Daarmee bedoelen
we niet alleen natuur, maar ook ondernemers die werken met respect voor volgende generaties. Bedrijven die
bijdragen aan het fijne woonklimaat en aan de waardering die Weertenaren hebben voor kwaliteit, passen ook
goed bij Weert. Bedrijven die zijn gestoeld op verbinding zie je bijvoorbeeld terug in een familiebedrijf dat
wordt gedragen door verschillende generaties. Alle werknemers en ondernemers die sterk zijn in het maken van
verbindingen, die graag samenwerken, passen bij Weert.
Het doel is om ervoor te zorgen dat deze bedrijven en werknemers ook in Weert blijven. Ze zijn van wezenlijk
belang voor de hoge kwaliteit van het woonklimaat en het goede economisch klimaat.
3.4. Focus
De introductie van het nieuwe merk verdient alle aandacht. Een halve start is een valse start. In de uitrolfase
werken we meteen aan de verhalen die we gaan vertellen. De citymarketingorganisatie geeft zelf het goede
voorbeeld door steeds te communiceren vanuit de persoonlijkheidskenmerken en richt alle activiteiten op de
waarden en de doelgroepen; bezoekers, bewoners en bedrijven.
Via de citymarketingwebsite worden de toon en het gezicht van Weert breed en consistent uitgedragen. Dit is
niet de gemeentewebsite, maar een aparte website voor het merk Weert. Deze website wordt ingericht met alle
verhaallijnen die het verhaal van Weert vertellen.
Er wordt een beelden- en verhalenbank samengesteld (door de citymarketingorganisatie) waarmee we de verhalen
van Weert vertellen en de organisatie laat teksten schrijven en beelden maken. Ook ondernemers, vrijwilligers,
toeristische attracties, natuurgebieden, culturele initiatieven, erfgoedlocaties, mooie woonconcepten en andere
sterkte punten van Weert worden in beeld gebracht, vanuit één stem en één beeldtaal. De citymarketingorganisatie
spoort actief alle oude en huidige citymarketinguitingen, teksten, logo’s en beelden op om deze te vervangen
door de nieuwe merkuitingen. Aan Google en Wikipedia worden alle nieuwe beelden aangeboden, voorzien van
het merk Weert. Alle inspanningen zijn erop gericht zo snel als mogelijk perfect vindbaar te zijn en het juiste
beeld van Weert weer te geven. Het partnernetwerk wordt actief aangeschreven met het verzoek om teksten en
citymarketing-logo’s te veranderen.
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Vervolgens gaat de citymarketingorganisatie actief het verhaal van Weert brengen naar plekken waar de
doelgroepen zich bevinden. Hoe worden nieuwbouwwijken gepresenteerd aan potentiële bewoners? Wat zeggen
makelaars en project-ontwikkelaars over Weert als woonomgeving? Wat vertellen scholen over het wonen en
leren in Weert? Wat is de belangrijkste bezoekreden aan Weert? Hoe bereiken we de bezoekers het beste? Waar
zoeken ondernemers naar informatie over het vestigingsklimaat van Weert? Het hele netwerk wordt in kaart
gebracht om de juiste inhoud en beelden naar de juiste platformen (offline en online) te brengen; de platformen
waarmee we de doelgroepen van Weert bereiken. De citymarketingorganisatie draagt het merk uit via de eigen
kanalen, maar nadrukkelijk ook via de kanalen van anderen, juist omdat we het verhaal over Weert samen gaan
vertellen.
In dit hoofdstuk laten we zien op wie we ons richten, wat we doen, hoe we dat doen en hoe we dat meten. In
afbeelding 2, aan het einde van dit hoofdstuk, zijn deze onderdelen schematisch weergegeven. Met ‘we’ bedoelen
we de citymarketingorganisatie, in samenwerking met partners. Dit staat los van de gemeentelijke organisatie.

Focus op onderling verbonden kansrijke gebieden voor de bezoeker
Doelgroep: Bezoekers
Waarden: Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit, iedereen doet mee, goed ontsloten en verweven
met de regio
Focus is belangrijk; we kunnen niet overal tegelijkertijd op inzetten. Voor de doelgroep bezoekers kiezen
we ervoor om actief in te zetten op het vermarkten van kansrijke ontwikkelgebieden en hun onderlinge
verbinding via recreatieve routes. De drie gebieden waarop we ons vooral richten voor de doelgroep
bezoekers zijn grenspark Kempen~Broek, De IJzeren Man en het stadscentrum, vanwege de kansen die
er liggen om Weert vanuit de persoonlijkheidskenmerken onder de aandacht te brengen van bezoekers.
In overleg met deze gebieden stellen we een marketingplan op. Het plan richt zich op het uitlichten van
verhaallijnen die de persoonlijkheidskenmerken van Weert laten zien.
We vertellen zoveel mogelijk verhalen die laten zien dat De IJzeren Man als één geheel kan worden
gezien, dus niet als allerlei losse recreatiemogelijkheden. We adviseren vanuit het merk welke soort
nieuwe attracties, verblijfsaccommodaties en arrangementen de meeste kansen bieden voor de bezoekers
waar Weert zich op richt. Ten slotte geven we advies over optimale communicatie vanuit De IJzeren Man
als een geheel.
Daar waar het IJzeren Man-gebied de ‘tuin’ van Weert is, is het stadscentrum de ‘huiskamer en keuken’
van Weert. Het stadscentrum is dé plek om elkaar te ontmoeten en je te amuseren; in een levendige
en gezellige ambiance te winkelen, eten, borrelen, cultuur te snuiven enzovoort – overdag en ’s avonds.
Voor het stadscentrum van Weert worden nieuwe arrangementen ontwikkeld, passend bij de doelgroepen
bezoekers waar deze merkstrategie zich op richt. Zo’n arrangement combineert bijvoorbeeld een B&B
in het centrum om te overnachten, een toegangskaart voor het nieuwe museum en een diner bij een
bijzonder restaurant dat past bij degene die de boeking doet. De arrangementen worden continu
vernieuwd, vanwege de korte productlevenscyclus van drie tot vijf jaar. Ook betrekken we ondernemers
in het buitengebied en dorpskernen bij deze arrangementen.
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Focus op nieuwe woonvormen voor de inwoner
Doelgroep: Bewoners
Waarden: Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit, iedereen doet mee, goed wonen voor elke
doelgroep
Voor de doelgroep bewoners kiezen we ervoor om actief in te zetten op het onder de aandacht brengen
van het woonaanbod, de nabijheid van groen en de interessante activiteiten en evenementen in Weert.
Het woonaanbod in Weert moet aantrekkelijk zijn voor starters en jonge gezinnen. Zowel om te wonen
als werken (van huis uit, op een van de creatieve flexplekken of elders). Daarvoor is inzet nodig op een
goed woonaanbod met mogelijkheden om door te groeien. De komende tien jaar werkt Weert aan wonen
op unieke en verrassende plekken: zoals in oude kantoorgebouwen, monumenten, industriële panden of
boerderijen. Het gaat niet alleen over klassieke woningen, maar ook nieuwe totaalconcepten waarin mensen
samenleven met anderen van verschillende generaties, afkomst en in diverse gezinssamenstellingen.
Of het nou gaat om senioren-/zorgwoningen, woongemeenschappen of co-housing: het kan in Weert.
Natuurlijk worden de woningen duurzaam gebouwd en mooi ingebed in het groen.
Met een uitgebreid en divers aanbod aan woningen in allerlei vormen en prijsklassen, voor ieder wat
wils, vangt Weert de (dubbele) vergrijzing op, want het aanbod trekt ook jonge mensen aan. Weert groeit
nog verder in kwaliteit en in grootte, waarbij het behoud van het groen en de onderlinge verbondenheid
voorop blijft staan. Dat klinkt luxe en dat is het ook, maar dat wil niet zeggen dat alleen mensen met een
groot budget in Weert terecht kunnen. Van een tiny house in het groen tot een vrijstaande villa in het
stadscentrum of in de dorpen: in Weert kan het.
Natuurlijk geniet je als bewoner ook van grenspark Kempen~Broek en recreatiegebied De IJzeren Man,
waar je er even op uit kan in het groen. Daarnaast is het stadscentrum de plek waar je elkaar ontmoet op
een terrasje, bij de lunch of in een van de vele culturele gelegenheden. Het uitgebreide activiteiten- en
evenementenprogramma biedt voor ieder wat wils, dus ook voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Focus op duurzaam ondernemen voor bedrijven
Doelgroep: Bedrijven
Waarden: Duurzaam en innovatief ondernemen en leven, goed ontsloten en verweven met de regio
Weert wordt kritischer op de bedrijven die ze aantrekt. De gemeente wil vooral die bedrijven aantrekken
die de Weerter identiteit versterken. Die de persoonlijkheidskenmerken teamspeler, hartelijk, ontdekken
en waarderen waarmaken. En die sociaal en ecologisch duurzaam ondernemen. Het maakt niet uit of het
een toeristische organisatie, een landbouwbedrijf of een logistiek bedrijf is. Bedrijven die kringlopen van
materialen, water en energie sluiten, die oog hebben voor de sociale impact en sociale-economische
factoren, die respectvol met hun personeel omgaan, niet uitbuiten, kritisch zijn op leveranciers etc.
Deze bedrijven passen bij Weert. Bedrijven voor wie het logisch is om hun eigen impact op natuur
en milieu zo positief mogelijk te houden. Het persoonlijkheidskenmerk teamspeler zie je bijvoorbeeld
terug omdat bedrijven technologische voorzieningen en dienstverlening delen en volop samenwerken
(denk bijvoorbeeld aan een machinepark dat meerdere bedrijven gebruiken en onderhouden, gedeelde
logistieke ondersteuning, flexibele teams van ondersteunende beroepen, ervaren groei-coaches voor
jonge makers, gedeelde vitrines en verkoopkanalen etc.).							
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3.5.

Activiteiten

We weten wat we willen bereiken en op welk domein we ons richten binnen de drie doelgroepen bezoekers,
bewoners en bedrijven. Hoe we dat doen, lees je hieronder.
Mensen vertellen de verhalen
Om Weert goed te positioneren, gaan we gerichte acties uitzetten. We gaan vooral communiceren vanuit verhalen.
Die verhalen brengen de persoonlijkheidskenmerken tot leven. De Weertenaren zelf maken Weert uniek. Daarom
gaan zij de verhalen vertellen, op een frisse en persoonlijke manier – vanuit de merkbelofte. Dat geldt ook voor
de bezoekers van Weert en ondernemers in Weert. De verhalen worden altijd opgebouwd uit drie elementen:
mensen, hun eigen ervaring en een activiteit.
De verhalen van de waarde gaan over de natuur en toekomstbestendige oplossingen. We geven de verhaallijnen
klinkende namen zoals: Grenzeloos groen, Bewust bouwen en Inspirerend innoveren. Vanuit het perspectief van
bijvoorbeeld een wandelaar wordt een route in grenspark Kempen~Broek belicht in de verhaallijn Grenzeloos
groen. Een ontwikkelaar van duurzame woningbouw komt aan het woord bij Bewust bouwen. Wat inspireert hem
of haar? Waarom past Weert zo goed bij het project? Welke verrassende verbindingen zijn ontstaan? Ze bieden
bijvoorbeeld een kijkje achter de schermen met vrijwilligers vanuit het Natuur- en milieucentrum De IJzeren Man
of brengen de ervaring van een bezoeker bij een historische stadswandeling in beeld. Verhalen kunnen gaan over
met precisie en vakmanschap werken aan kwaliteit. Andere verhaallijnen kunnen zijn: Vermaard vakmanschap,
Warm welkom, Gastvrij genieten. Hierbij komt bijvoorbeeld een medewerker van het binnenkort verbouwde
Museum W aan het woord. Bij de nieuwe exposities staat de beleving van de bezoeker voorop. Of een vrijwilliger
die achter de schermen bij Bospop helpt het festival soepel te laten verlopen.
Waar worden de verhalen verteld?
De citymarketingorganisatie maakt een mediaplan dat laat zien welke verhalen we gaan vertellen. Het laat ook
zien hoe, wanneer en op welke kanalen we dat doen.
De organisatie ontwikkelt campagnes en richt eigen mediakanalen in. De verhalen die daarop worden gedeeld,
dragen bij aan een gedegen positionering van Weert.
Vanaf het begin wordt er gewerkt aan een sterk medianetwerk bij het plaatsen van deze verhalen. De organisatie
gaat partnerschappen aan met lokale en regionale media (offline en online). Ook worden zakelijke samenwerkingen
gezocht met landelijke media. Internationaal gezien richt Weert zich vooral op België en Duitsland. Centraal bij
het mediaplan staat een optimale verdeling tussen gratis media-aandacht en betaalde verhalen en beelden. We
bouwen ook aan een sterk online netwerk waarin we verhalen op sociale media over Weert doorplaatsen en extra
podium geven.
Een van de handvatten voor het vertellen van verhalen, is een verhalen- en beeldbank. De citymarketingorganisatie
start met de inrichting hiervan. We gaan op zoek naar interessante ontwikkelingen bij mensen die in Weert wonen,
er werken of recreëren. We laten hun verhalen vastleggen. Tegelijkertijd start de organisatie met het vullen van
de verhalen- en beeldenbank met foto’s die passen bij het merk.
Steeds wordt een ander aspect belicht in de verhalen over Weert. Door zo’n aspect mooi in woord en beeld
te vatten, versterkt het de mediawaarde. We bouwen blijvend aan een verhalenbank met krachtige verhalen
en beelden die vanuit de merkwaarden laten zien waar Weert voor staat. Meer over de verhalenbank volgt in
hoofdstuk 4.
Blijvend bouwen aan het imago
We starten in 2021 met een nulmeting over het imago van Weert en de tevredenheid van de Weertenaren. Dit
onderzoek wordt elke paar jaar herhaald. Bij de volgende paragraaf over meten komen we hier op terug.
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Verder wordt een nieuw, uniek, meerdaags, jaarlijks terugkerend evenement ontwikkeld dat de
persoonlijkheidskenmerken van Weert belichaamt. Het evenement krijgt een bovenlokale aantrekkingskracht
en is gericht op een specifieke periode, bijvoorbeeld kerst. Het doel is om bezoekers voor meerdere dagen en
nachten naar Weert te trekken, zodat de horeca-, recreatie- en cultuurorganisaties en de detailhandel er baat bij
hebben. Voor de bewoners is het een evenement om trots op te zijn. Ook zij zijn er elk jaar bij.
Hoewel de organisatie een regisserende en coördinerende rol heeft, gebeurt het positioneren steeds samen met
partners. Samen positioneren we het merk Weert niet alleen, we gaan het merk ook goed beheren. Daarvoor
ontwikkelen we de merkgids verder en breiden die uit met een heldere uitleg over het merk en instructies
voor teksten, beelden en voorbeelduitingen. Deze merkgids met huisstijlinstructies kan als handleiding worden
gebruikt door de citymarketingorganisatie, bestuurders en beleidsmedewerkers van de gemeente, ondernemers,
vrijwilligersorganisaties en andere partners. De merkgids biedt concrete voorbeeldmiddelen zodat die voor
iedereen goed is toe te passen.
Het gaat bij merkbeheer met klem niet alleen om ’zenden’. We sporen zoveel mogelijk eerder gebruikte en recent
ontwikkelde stadspromotie-uitingen op en we bieden de plaatsers aan om ze te vervangen met nieuwe uitingen
die in lijn zijn met het verhaal van Weert. Daarom is het snel starten met een beeldbank ook zo belangrijk.
Zo kunnen we de persoonlijkheidskenmerken blijvend onder de aandacht brengen bij partners. Waar mogelijk,
proberen we de communicatieplannen op elkaar af te stemmen. Wie gaat wanneer met welke boodschap naar
buiten? Hoe kunnen we elkaar versterken? Daar draait het om.
We ontwikkelen een leidraad voor het vermarkten van evenementen en activiteiten die bij het merk Weert passen.
Dit draagt eraan bij dat het merk Weert leidend is bij het maken van keuzes voor evenementen.
Voor het positioneren en beheren van het merk, is een integrale aanpak nodig. We willen steeds mensen en
projecten aan elkaar koppelen. Dat kan bijvoorbeeld heel praktisch door lunch- of andere bijeenkomsten te
organiseren. Dat gebeurt ook bij de arrangementen die we gaan ontwikkelen voor bezoekers.
We blijven continu in contact met partners over de rol van het merk bij ontwikkelingen in Weert. We zorgen voor
meerwaarde is elke discussie over wat past bij het merk, wat de beste keuzes zijn om ervoor te zorgen dat meer
mensen kiezen voor Weert.
3.6.

Meten

Het meten van succes van citymarketing is complex. Als Weert over 10 jaar nog groener en duurzamer is ingericht,
als er meer jonge mensen wonen en als de activiteiten en evenementen perfect zijn toegespitst op onze ambities,
is dat dan aan citymarketing toe te schrijven? Daarvoor zijn zoveel partijen aan zet geweest, dat je alleen kunt
spreken van een ‘team effort’ bij succes.
Omdat zoveel andere factoren naast de citymarketingacties een rol spelen, moeten we realistisch zijn over het
meten. Dat neemt niet weg dat er wel een aantal indicatoren zijn die een beeld geven van het succes van
citymarketing.
Het hoofddoel ‘mensen kiezen bewust voor Weert’ wordt voor de doelgroep inwoners sowieso gemeten. Hetzelfde
geldt voor in Weert gevestigde bedrijven. Op dat vlak is stijging dus gemakkelijk te meten. Dit gaat overigens over
aantallen, dus het zegt nog niks over de leeftijdsopbouw, bijdrage aan duurzaamheid of andere elementen uit de
persoonlijkheidskenmerken en drie domeinen waarop we ons richten.
Voor de doelgroep bezoekers kan worden aangesloten op metingen van bezoekersaantallen bij de recreatieve
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ondernemers, culturele instellingen en evenementen waarvoor kaartverkoop nodig is. Voor de meerdaagse
bezoekers kan het aantal overnachtingen worden gemeten. Dit zegt nog niks over herhaalbezoek als elke kaart,
toegang of overnachting wordt gemeten.
Het eerste subdoel, ‘Weert heeft een duidelijke positionering, die ervoor zorgt dat Weert bekend staat om de
waarden groen/duurzaam, fijn wonen en passende activiteiten en evenementen. Deze worden gepositioneerd
vanuit de Weerter persoonlijkheidskenmerken: teamspeler, hartelijk, ontdekken en waarderen.’, is beter te meten.
De citymarketingorganisatie start daarvoor met een nulmeting voor een imago-onderzoek, dat elke paar jaar
herhaald wordt. Dit onderzoek meet of in de komende tien jaar een stijging waarneembaar is van het imago van
Weert (de vier persoonlijkheidskenmerken teamspeler, hartelijk, ontdekken en waarderen en de waarden groen/
duurzaam fijn wonen en activiteiten en evenementen. Daarnaast meten we ook of er een stijgende betrokkenheid
is van de Weertenaren zelf bij de persoonlijkheidskenmerken en de waarden.
Om te bepalen of de merkstrategie inderdaad leidend is bij het maken van keuzes (het tweede subdoel), is
ook een meting nodig. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de gemeentelijke organisatie, omdat het hoort
bij de evaluatie van de strategische visie. Bij die evaluatie kan het merkkompas, dat voor ondernemers en
(het bestuur van) de gemeentelijke organisatie centraal staat bij het maken van de juiste keuzes op basis van
de persoonlijkheidskenmerken, elk jaar tegen het licht worden gehouden. Wat werkt wel en wat niet? Moet
het gebruik van het kompas anders worden begeleid? Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de rol van de
gemeentelijke organisatie, maar ook naar die van ondernemers en andere partners en vooral naar de onderlinge
samenwerking. De citymarketingorganisatie en de gemeentelijke organisatie zijn de twee partners met de
grootste verantwoordelijkheid op dit vlak. Daarmee wordt ook meteen subdoel 3, ‘Er is een integrale aanpak bij
het uitvoeren van de strategie’, gemeten. Dit doel moet ertoe leiden dat we de komende jaren merken we dat
meer connecties en een beter netwerk ertoe leiden dat meer mensen kiezen voor Weert.
De citymarketingstrategie geeft aan welke stappen moeten worden gezet voor een sterkere profilering van Weert,
om daarmee meer mensen bewust voor Weert te laten kiezen. Het is een visie, richtinggevend voor de langere
termijn. De visie wordt elk jaar uitgewerkt in concrete jaarplannen. De jaarplannen worden elk jaar opgesteld en
geëvalueerd op hun effect. Daardoor kan de citymarketingorganisatie elk jaar bijsturen, om ervoor te zorgen dat
het doel op de lange termijn wordt gehaald.
In het jaarplan dat de citymarketingorganisatie voor de start van elk jaar oplevert, worden verdere uitwerkingen
van het meten van succes opgenomen. Denk daarbij aan het benoemen van de groei van het aantal foto’s in de
beeldbank, de reacties op social media, verhalen, het aantal vervangen oude/huidige citymarketinguitingen, het
aantal bijeenkomsten, arrangementen, etc.
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Afbeelding 2: schematisch overzicht doelen, resultaten, acties en meten.
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3.7.

Samenvatting en conclusie

Citymarketing wil bereiken dat Weert eenduidig wordt gepositioneerd, dat het merk wordt beheerd, dat
ambassadeurs vertellen waar Weert voor staat en dat er goede verbindingen worden gelegd. Want dat alles
draagt eraan bij dat mensen bewust kiezen voor Weert. We rollen het merk uit door verhalen te vertellen. We
faciliteren ambassadeurs van Weert door het helpen vertellen van hun enthousiaste verhalen. Dat doen we langs
de waarden groen/duurzaam, fijn wonen en activiteiten en evenementen met verschillende campagnethema’s.
Alle verhalen worden verteld vanuit een persoonlijk perspectief, met als persoonlijkheidskenmerken teamspeler,
hartelijk, ontdekken en waarderen.
In dit hoofdstuk hebben we de doelgroepen verder gespecificeerd. We richten ons binnen de doelgroep bezoekers
vooral op stijl-, rust-, plezier- en verbindingszoekers. Met betrekking tot bewoners proberen we starters en jonge
gezinnen aan te trekken, jongeren en studenten in Weert te houden en in alles te laten zien hoeveel we huidige
inwoners, jong en oud, waarderen. We richten ons binnen de doelgroep bedrijven op ondernemers, werknemers en
flexwerkers die passen bij het merk. Het feit dat er veel overlap is tussen de doelgroepen, maakt de merkstrategie
eerder sterker.
We zetten met partners een verhalen- en beeldenbank op. We bouwen aan een medianetwerk en we verbinden
mensen en projecten aan elkaar. De eigen kanalen (website en andere communicatiemiddelen) van het merk
Weert worden als eerste volgens de nieuwe merkstrategie ingevuld. Vervolgens worden alle oude merkuitingen
actief opgespoord en vervangen door de nieuwe belofte en boodschap.
Ondernemers in het centrum ondersteunen we door met partners een meerdaags jaarlijks terugkerend evenement
in het stadscentrum van Weert te ontwikkelen. We maken een leidraad voor evenementen die passen bij het
merk. Met ondernemers in De IJzeren Man werken we aan eenduidige communicatie. We adviseren de partners
van het grenspark Kempen~Broek over de specifieke kracht van Weert en ontwikkelen we arrangementen waar
recreatieve ondernemers in het stadscentrum en de buitengebieden baat bij hebben en die twee met elkaar
verbinden.
Afbeelding 2 laat zien hoe de toekomstvisie, doelen, doelgroepen, acties en het meten van de impact van de
acties met elkaar samenhangen.
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Deel 4: Organisatiemodel
Citymarketing op de juiste manier organiseren, is een essentiële stap in de professionalisering van het positioneren
van Weert. Het juiste organisatiemodel zorgt voor een optimalisering van wat we al hebben. Door slimmer samen
te werken en de middelen beter in te zetten, komen we tot betere resultaten.
Met welke organisatievorm zijn we het beste in staat om het merk uit te dragen? Om deze vraag te beantwoorden,
hebben we drie organisatiemodellen met elkaar vergeleken.
4.1.

Inleiding

Momenteel communiceren verschillende partijen over Weert. Denk aan inwoners, media, Centrummanagement,
Parkmanagement, Visit Noord- en Midden-Limburg, het samenwerkingsverband De IJzeren Man, BIZ Ondernemers,
BIZ Vastgoed, en natuurlijk ook de gemeentelijke organisatie. Weert heeft een citymarketingorganisatie nodig
die de merkstrategie regisseert en coördineert. Het is van belang daarbij op te merken dat de merkstrategie niet
samenvalt met die organisatie; citymarketing werkt alleen als alle partijen in Weert het merk samen uitdragen.
De citymarketingorganisatie is dus zeker niet de enige partij die zich bezighoudt met citymarketing. Het netwerk
van de organisatie is minstens zo belangrijk als de organisatie zelf.

De drie modellen die we hebben vergeleken, zijn:
1. Optimaal: citymarketing wordt geregisseerd en gecoördineerd door een nieuwe
citymarketingorganisatie met 5 medewerkers (3,7 fte in totaal).
2. Basis: citymarketing wordt geregisseerd en gecoördineerd
citymarketingorganisatie met 4 medewerkers (2,4 fte in totaal).

door

een

nieuwe

3. Minimaal: citymarketing wordt op basis van een ’toolkit’ uitgevoerd door marketing- en
communicatiepartners in Weert. Er is niet één organisatie die de regie en coördinatie
hiervan oppakt.
Hierna bespreken we de drie modellen aan de hand van kenmerken die samenhangen met de inhoud, de inrichting
van de organisatie, de samenwerking met partners en hoe we vanuit de huidige situatie tot dat model komen.
Na de beschrijvingen brengen we in een tabel de overeenkomsten en verschillen van de drie modellen in beeld.
Daarna beschrijven we welk organisatiemodel op dit moment het beste past bij Weert.
4.2.

Model 1: Optimale citymarketingorganisatie

4.2.1. Inhoud
Dit model is het meest uitgebreid en biedt het nieuwe team, van 5 medewerkers, alle mogelijkheden om
doelgericht de rol van regisseur en coördinator op te pakken bij het vermarkten van Weert. Er wordt een nieuwe,
externe en onafhankelijke organisatie opgericht met een ideale capaciteit om de merkstrategie en de daarbij
horende middelen en activiteiten uit te rollen. Wat dit precies inhoudt, staat in het overzicht van afbeelding 6
(aan het eind van dit hoofdstuk).
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We kunnen zeggen dat model 1 het ideaalplaatje is. Een merk moet consistent kunnen ontwikkelen en groeien
zonder politieke en andere belangen. Met dit model kan de citymarketingorganisatie zich volledig richten op
het uitrollen van de merkstrategie. Daarnaast is de langetermijnaanpak gewaarborgd, omdat het gaat om een
structurele investering.
4.2.2. Inrichting
Rechtsvorm en toezicht
De optimale citymarketingorganisatie is een stichting met een Raad van Toezicht (RvT). Er zijn formeel drie
partijen betrokken bij deze organisatievorm: de citymarketingorganisatie, de Raad van Toezicht en de gemeente
Weert.
De directeur van de citymarketingorganisatie is de enige bestuurder van de stichting. De organisatie valt onder
een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit een oneven aantal mensen (minimaal drie) die specifieke kennis hebben
van de juridische, financiële en politieke wereld. Zij zijn bekend met de gemeente Weert en met marketing.
Daarnaast zijn ze bij voorkeur een goede afspiegeling van de inwoners en ondernemers van Weert. Ze worden
echter niet gezien als vertegenwoordigers van een achterban. Ze worden ook expliciet niet vanuit die rol benaderd
als lid van de RvT. Zij vormen de formele schakel tussen de gemeente Weert en de citymarketingorganisatie. De
RvT controleert de citymarketingorganisatie op hoofdlijnen en de directeur legt (via hen) verantwoording af aan
de gemeente Weert. Een belangrijke rol van de RvT is die van bewaker. Dat betekent dat de RvT verantwoordelijk
is voor het bewaken van de merkstrategie, de door de organisatie beoogde resultaten en de daarbij horende
financiën. Om de financiële gezondheid te bewaken, blijft de RvT continu alert op nieuwe mogelijkheden voor
extra financiering en verdienmodellen in het kader van Publiek Private Samenwerking in en rondom het netwerk.
Daartoe speelt de RvT ook een belangrijke rol in het netwerk van en rond de organisatie, maar draagt ook
suggesties aan voor de citymarketingorganisatie om daarmee aan de slag te gaan. Contact met de gemeentelijke
organisatie is er minimaal op drie momenten per jaar: vaststelling jaarplan, tussentijdse stand van zaken en
verantwoording over het voorgaande jaar.
Rol van de gemeente
De gemeente Weert functioneert als inhoudelijke samenwerkingspartner. En ze is daarnaast opdrachtgever en
financier van de externe citymarketingorganisatie. De gemeente maakt beleid en keuzes die dagelijks grote
invloed hebben op de ontwikkeling van de stad. Aangezien het merk Weert is gebaseerd op de uitkomsten van de
strategische visie Werken aan Weert 2030 ‘ademt’ de gemeente het merk Weert. De citymarketingorganisatie en
gemeentelijke organisatie trekken hier samen in op.
Binnen de gemeentelijke organisatie is eerst de procesregisseur (bij de opstart) en daarna een adviseur
(structureel) verantwoordelijk voor het beleidsveld citymarketing. Deze voert regie op verschillende momenten,
met name bij het afstemmen rond het jaarplan dat de externe organisatie elk jaar opstelt, bij de verantwoording
na afronding van het jaar en bij een tussentijdse afstemming met de Raad van Toezicht. De gemeente treedt dus
niet op als inhoudelijk opdrachtgever in de dagelijkse praktijk. De inhoudelijke keuzes voor citymarketing liggen
bij de organisatie, in de persoon van de directeur/bestuurder.
Verder is de adviseur binnen de gemeentelijke organisatie het aanspreekpunt voor collega’s en geeft hij/zij
gevraagd en ongevraagd advies over te maken beleidskeuzes en communicatie-uitingen die samenhangen met
citymarketing.
Organisatiestructuur
Het externe citymarketingteam bestaat uit een directeur/bestuurder, twee marketeers, een medewerker
productontwikkeling/accountmanager en een secretaresse/front office medewerker, in totaal 3,7 fte. Het brand
management ligt bij de directeur.
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De directeur/bestuurder (0,8 fte) geeft de dagelijkse leiding aan het team. Deze persoon geeft uitvoering aan de
strategie beschreven in de merkstrategie. Daarnaast legt de directeur/bestuurder verantwoording af aan de RvT
en is sparringpartner van de gemeentelijke organisatie en andere betrokkenen.
Twee marketeers (ieder 0,8 fte) zijn de strategische schakel tussen alle betrokkenen die zich bezighouden met het
vermarkten van Weert bij de doelgroepen. Verder hebben zij een focus op activiteiten en evenementen. Ze zijn de
schakels tussen de stakeholders die zich bezighouden met het ‘vermarkten’ van Weert als een gemeente met een
interessant activiteiten- en evenementenaanbod voor bezoekers en bewoners. Beide marketeers onderhouden de
online kanalen van de citymarketingorganisatie.
Naast de marketeers is er een medewerker productontwikkeling (0,8 fte), die arrangementen voor de
buitengebieden en het stadscentrum ontwikkelt. Deze persoon houdt zich verder zowel bezig met het ontwikkelen
en actualiseren van een breed arrangementenaanbod voor bezoekers van Weert, als met het accountmanagement.
Deze medewerker trekt samen op met Visit Noord- en Midden-Limburg.
De office manager (0,5 fte) biedt secretariële en administratieve ondersteuning aan het team. Ook neemt deze
medewerker de front office functie op zich, zowel fysiek als telefonisch.

Macro - model

Afbeelding 3: schematisch overzicht model 1 Optimale citymarketingorganisatie

Adviseur - Structureel
Aanspreekpunt collega’s
Afstemmen & verantwoorden jaarplan,
Afstemming RvT

Citymarketingorganisatie

Uitrollen merkstrategie, activiteiten,
evenementen & middelen

Directeur/bestuurder (0,8 fte)
Bestuurder van de Stichting,
dagelijkse leiding team, uitvoering
merkstrategie, verantwoording RvT &
sparringspartner Gemeente Weert

Marketeers
Productontwikkeling
(2x 0,8 fte)
& account (0,8 fte)
Strategische schakels
Arrangementen &
betrokkenen, activiteiten, accountmanagement
evenementen & middelen
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Van huidige situatie naar optimale organisatie
Met de inrichting van een nieuwe, externe citymarketingorganisatie speelt de huidige situatie een grote rol. Zoals
eerder vermeld zijn er meerdere organisaties die momenteel communiceren over Weert en die ook hetzelfde doel
voor ogen hebben: het positioneren van Weert. Om tot de optimale citymarketingorganisatie te komen, worden
twee van die organisaties opgeheven. Namelijk Centrummanagement en VVV backoffice. De nieuwe organisatie
wordt ingericht met de in 4.2.2. beschreven organisatiestructuur. De functies binnen het team zijn gericht op
het optimaal en stevig neerzetten van de merkstrategie. Aangezien de taken van Centrummanagement en VVV
Backoffice niet één op één overgaan, worden niet alle taken meer uitgevoerd. De procesregisseur brengt in kaart
waar de overige taken worden ondergebracht.
Met het opheffen van beide organisaties, kunnen bestaande middelen anders worden ingezet.
Huisvesting
Het kantoor van de optimale citymarketingorganisatie is op de huidige locatie van Centrummanagement en VVV
backoffice, te vinden op Maasstraat 22 in het centrum van Weert. Dit zorgt voor relatief weinig opstartkosten en
hoewel het geen opvallende ‘zichtlocatie’ is, ligt die wel centraal in het centrum.
In de toekomst kan de externe organisatie ergens anders worden gehuisvest. Bij voorkeur in een
bedrijfsverzamelgebouw waar ook andere creatieve organisaties werken die zich bezighouden met het verbeteren
van de kwaliteit van de gemeente, zoals het huidige Stadslab0495. Voorwaarde hiervoor is dat dit gebouw in het
centrum ligt.
Kosten
De kosten voor model 1 zijn per jaar € 456.875 vanaf 2022.
4.2.3. Partners
Elke citymarketingorganisatievorm is gericht op de samenwerking met partners. Dat is een voorwaarde voor
citymarketing. Actieve afstemming is er met de gemeentelijke organisatie, communicatie- en marketingadviseurs
van de ondernemers van de IJzeren Man, andere ondernemers in de natuur in en rond de gemeente Weert,
regionale partners, stadsgidsen, binnenstadsorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen, media en vele andere
partijen. De samenwerking met Visit Noord- en Midden-Limburg wordt geïntensiveerd: alle Weerter ondernemers
worden idealiter opgenomen in de campagnes en arrangementen. Er worden speciale campagnes ontwikkeld
voor de media, gericht op toekomstige bezoekers en op huidige en toekomstige inwoners. Door de RvT worden
de extra financieringsmogelijkheden voor activiteiten van de citymarketingorganisatie, in samenwerking met de
partners, in kaart gebracht.
4.3.

Model 2: Basis citymarketingorganisatie

4.3.1. Inhoud
Dit model is ook gericht op regisseren en coördineren van het vermarkten van Weert. Het grootste verschil
zit in de grootte van het team, hier 4 medewerkers met minder uren, waarmee er minder capaciteit is om de
merkstrategie en de daarbij horende middelen, activiteiten en taken uit te voeren. Wat dit precies inhoudt, staat
in het overzicht van afbeelding 6 (aan het eind van dit hoofdstuk).
In model 2 wordt slim samengewerkt en worden huidige middelen optimaal ingezet. In dit model is ook veel
aandacht voor het behoud van kennis, ervaring en netwerk. Dit wordt verder toegelicht vanaf
4.3.2.
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4.3.2. Inrichting
Rechtsvorm en toezicht
Ook de basis citymarketingorganisatie is een stichting met een Raad van Toezicht (RvT).De inrichting en het
toezicht verlopen verder hetzelfde als bij model 1. Hetzelfde geldt voor de rol van de gemeente en de huisvesting.
Ter verduidelijking wordt dat hieronder nogmaals toegelicht.
De directeur van de citymarketingorganisatie is de enige bestuurder van de stichting. De organisatie valt onder
een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit een oneven aantal mensen (minimaal drie) die specifieke kennis hebben
van de juridische, financiële en politieke wereld. Zij zijn bekend met de gemeente Weert en met marketing.
Daarnaast zijn ze bij voorkeur een goede afspiegeling van de inwoners en ondernemers van Weert. Ze worden
echter niet gezien als vertegenwoordigers van een achterban. Ze worden ook expliciet niet vanuit die rol benaderd
als lid van de RvT. Zij vormen de formele schakel tussen de gemeente Weert en de citymarketingorganisatie.
De RvT controleert de citymarketingorganisatie op hoofdlijnen en legt verantwoording af aan de gemeente
Weert. Een belangrijke rol van de RvT is die van bewaker. Dat betekent dat de RvT verantwoordelijk is voor het
bewaken van de merkstrategie, de door de organisatie beoogde resultaten en de daarbij horende financiën. Om
de financiële gezondheid te bewaken, blijft de RvT continu alert op nieuwe mogelijkheden voor extra financiering
en verdienmodellen in het kader van Publiek Private Samenwerking in en rondom het netwerk. Daartoe speelt
de RvT ook een belangrijke rol in het netwerk van en rond de organisatie, maar draagt ook suggesties aan voor
de citymarketingorganisatie om daarmee aan de slag te gaan. Contact met de gemeentelijke organisatie is er
minimaal op drie momenten per jaar: vaststelling jaarplan, tussentijdse stand van zaken en verantwoording over
het voorgaande jaar.
Rol van de gemeente
De gemeente Weert functioneert als inhoudelijke samenwerkingspartner. En ze is daarnaast opdrachtgever en
financier van de externe citymarketingorganisatie. De gemeente maakt beleid en keuzes die dagelijks grote
invloed hebben op de ontwikkeling van de stad. Aangezien het merk Weert is gebaseerd op de uitkomsten van de
strategische visie Werken aan Weert 2030 ‘ademt’ de gemeente het merk Weert. De citymarketingorganisatie en
gemeentelijke organisatie trekken hier samen in op.
Binnen de gemeentelijke organisatie is eerst de procesregisseur (bij de opstart) en daarna een adviseur
(structureel) verantwoordelijk voor het beleidsveld citymarketing. Deze voert regie op verschillende momenten,
met name bij het afstemmen rond het jaarplan dat de externe organisatie elk jaar opstelt, bij de verantwoording
na afronding van het jaar en bij een tussentijdse afstemming met de Raad van Toezicht. De gemeente treedt dus
niet op als inhoudelijk opdrachtgever in de dagelijkse praktijk. De inhoudelijke keuzes voor citymarketing liggen
bij de organisatie, in de persoon van de directeur/bestuurder.
Verder is de adviseur binnen de gemeentelijke organisatie het aanspreekpunt voor collega’s en geeft hij/zij
gevraagd en ongevraagd advies over te maken beleidskeuzes en communicatie-uitingen die samenhangen met
citymarketing. Voor de gemeentelijke organisatie is dit een nieuw takenpakket.
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is vergelijkbaar met model 1, de organisatie is hier kleiner. Er werken minder mensen en
zij werken minder uren. Het externe citymarketingteam bestaat uit een directeur/bestuurder, een marketeer, een
medewerker productontwikkeling en een office manager, in totaal 2,4 fte. Het brand management ligt bij de directeur,
marketeer en medewerker productontwikkeling/accountmanager.
De directeur/bestuurder (0,8 fte) geeft de dagelijkse leiding aan het team. Deze persoon geeft uitvoering aan de strategie
beschreven in de merkstrategie en is tevens brandmanager. Daarnaast legt de directeur/bestuurder verantwoording af
aan de Raad van Toezicht en is sparringpartner van de gemeentelijke organisatie en andere betrokkenen.
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De marketeer (0,6 fte) en medewerker productontwikkeling (0,6 fte) zijn de strategische schakel tussen de
betrokkenen die zich bezighouden met het vermarkten van Weert bij de specifieke doelgroepen die van
bezoekers, bewoners en bedrijven. De marketeer richt zich op het coördineren en ontwikkelen van online en
offline marketinguitingen over Weert, met een focus op activiteiten en evenementen. Deze persoon schakelt dan
ook met betrokkenen die zich bezighouden met het ‘vermarkten’ van Weert als een gemeente met een interessant
activiteiten- en evenementenaanbod – zowel voor bezoekers, bewoners als bedrijven.
De medewerker productontwikkeling zet zich in voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld arrangementen
voor de buitengebieden en het stadscentrum. Deze persoon zorgt ook voor het actualiseren van een breed
arrangementenaanbod voor bezoekers van Weert en houdt zich bezig met het accountmanagement. Daarbij trekt
deze medewerker op met Visit Noord- en Midden-Limburg.
De office manager (0,4 fte) biedt secretariële en administratieve ondersteuning aan het team en neemt de front
office functie op zich, zowel fysiek als telefonisch.

Meso - model

Afbeelding 4: schematisch overzicht model 2 Basis citymarketingorganisatie

Adviseur - Structureel
Aanspreekpunt collega’s
Afstemmen & verantwoorden jaarplan,
Afstemming RvT

Citymarketingorganisatie

Uitrollen merkstrategie, activiteiten,
evenementen & middelen

Directeur/bestuurder & brandmanager (0,8 fte)
Bestuurder van de Stichting,
dagelijkse leiding team, uitvoering merkstrategie,
verantwoording RvT & sparringspartner
Gemeente Weert

Marketeer (0,6 fte)
Productontwikkeling
Strategische schakel
& account (0,6 fte)
betrokkenen, activiteiten,
Arrangementen &
evenementen & middelen accountmanagement

Van huidige situatie naar basis organisatie
Net zoals bij model 1, speelt de huidige situatie ook bij de inrichting van model 2 een grote rol. Om kennis,
ervaring en netwerk te behouden worden de organisaties Centrummanagement en VVV backoffice opgenomen
in een nieuwe, externe citymarketingorganisatie. Vanzelfsprekend betekent dit dat de huidige stichting
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Centrummanagement en VVV backoffice als organisaties ophouden te bestaan in 2022.
Een nieuwe invulling van de fte’s in model 2, betekent ook een andere verwachting van de functie. Inhoudelijk
gezien is er in de overgangsfase (het jaar 2021) sprake van een vermenging van taken. Dat kan de focus
ondermijnen die nodig is bij het uitrollen van de merkstrategie. Het is bij dit model dan ook van belang dat hier
tijdens de overgangsperiode van de twee bestaande organisaties naar de nieuwe organisatie voldoende aandacht
voor is. Ook kan de overgang naar een nieuwe opdracht zorgen voor verwarring bij de samenwerkingspartijen. Dat
vraagt om heldere communicatie met alle partners.
De langetermijnaanpak is gewaarborgd, omdat het gaat om een structurele herbesteding van budgetten.
Huisvesting
Het kantoor van de basis citymarketingorganisatie is op de huidige locatie van Centrummanagement en VVV
backoffice, te vinden op Maasstraat 22 in het centrum van Weert. Dit zorgt voor relatief weinig opstartkosten en
hoewel het geen opvallende ‘zichtlocatie’ is, ligt die wel centraal in het centrum.
In de toekomst kan de externe organisatie ergens anders worden gehuisvest. Bij voorkeur in een
bedrijfsverzamelgebouw waar ook andere creatieve organisaties werken die zich bezighouden met het verbeteren
van de kwaliteit van de gemeente, zoals het huidige Stadslab0495. Voorwaarde hiervoor is dat dit gebouw in het
centrum ligt.
Kosten
De kosten voor model 2 zijn per jaar € 375.000 vanaf 2022.
4.3.3. Partners
De basis organisatievorm start vanuit een partnerschap. Centrummanagement en VVV backoffice werken intensief
samen met de procesregisseur en verschillende belanghebbenden om een soepele overgang te bewerkstelligen.
Actieve afstemming blijft er met de communicatie- en marketingadviseurs van de ondernemers van De IJzeren Man,
andere ondernemers, regionale partners, stadsgidsen, binnenstadsorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen,
media en vele andere partijen. De samenwerking met Visit Noord- en Midden-Limburg wordt geïntensiveerd:
alle Weerter ondernemers worden idealiter opgenomen in de campagnes en arrangementen. Er worden speciale
campagnes ontwikkeld voor de media, gericht op toekomstige bezoekers en op huidige en toekomstige inwoners.
En natuurlijk blijft ook de gemeentelijke organisatie in deze vorm een belangrijke sparringpartner. Door de RvT
worden de financieringsmogelijkheden voor activiteiten van de citymarketingorganisatie, in samenwerking met
de partners, in kaart gebracht.
4.4.

Model 3: minimale citymarketingorganisatie

4.4.1. Inhoud
Het derde organisatiemodel bestaat uit afspraken die worden gemaakt tussen alle belanghebbende
partijen die communiceren over Weert. De partijen zijn al vaker genoemd: inwoners, (sociale en andere)
media, Centrummanagement, Parkmanagement, Visit Noord- en Midden-Limburg, VVV Midden Limburg, het
samenwerkingsverband De IJzeren Man, BIZ Ondernemers, BIZ Vastgoed, de stadsgidsen en natuurlijk ook de
gemeentelijke organisatie.
Aan al deze partners wordt een toolkit beschikbaar gesteld die hen helpt bij het communiceren vanuit de
merkstrategie. Een adviseur vanuit de gemeente Weert adviseert de partners over hoe de toolkit kan worden
ingezet.
Bij dit model is er geen sprake van een team dat wordt aangestuurd. Alle partijen samen zijn uitvoerder van de
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merkstrategie. Model 3 is de minimale invulling om te komen tot een basis voor citymarketing. Daarbij is geen
regie op het vermarkten van Weert en is er geen overkoepelende organisatie die onafhankelijke keuzes maakt.
4.4.2. Inrichting
Binnen de gemeentelijke organisatie is een adviseur verantwoordelijk voor het beleidsveld citymarketing. Hij/
zij functioneert als inhoudelijke samenwerkingspartner voor de belanghebbenden. Samen proberen zij zoveel
mogelijk vanuit het merk te communiceren. In de toolkit waarop zij dat baseren, is het gebruik van het merk
helder omschreven (merkgids) en worden beelden beschikbaar gesteld (beeldbank). De adviseur is aanspreekpunt
voor de partners over het gebruik van de toolkit en zal hij/zij gevraagd en ongevraagd advies geven op uitingen
over Weert zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten. Dit betekent een nog nader uit te werken
uitbreiding van de taken voor de medewerker van de gemeente Weert.

Afbeelding 5: schematisch overzicht model 3 Minimale citymarketingorganisatie

Van huidige situatie naar minimale organisatie
Ten opzichte van de huidige situatie, verandert er niet veel. Aan alle belanghebbende partijen wordt een toolkit
beschikbaar gesteld. Een adviseur van de gemeente Weert is verantwoordelijk voor het advies over het gebruik
van de toolkit, maar deze is ook het aanspreekpunt rondom citymarketing binnen de gemeentelijke organisatie.
Dit betekent een stevig, nog nader uit te werken, takenpakket voor de adviseur.
Voor model 3 wordt geen nieuwe organisatie opgericht. Er is ook geen sprake van toezicht in formele zin. Aan de
huidige rechtsvormen wordt niks gewijzigd; eventuele besluiten over de toekomst van Centrummanagement/VVV
backoffice staan los van model 3.
Kosten
Aan model 3 zijn geen extra structurele kosten verbonden in het kader van een externe organisatie. Binnen de
gemeentelijke organisatie zal er wel een aanspreekpunt dan wel adviseur moeten zijn.
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4.4.3. Partners in de positionering van Weert
De adviseur van de gemeente Weert activeert en enthousiasmeert communicatie- en marketingadviseurs van
de ondernemers van de IJzeren Man, andere ondernemers in de natuur in en rond de gemeente Weert, regionale
partners, stadsgidsen, binnenstadsorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen, media en vele andere partijen te
activeren om vanuit de principes van de merkstrategie te communiceren.
4.5.

Vergelijking drie modellen

Hoewel model 1 het ideaalplaatje schetst, past model 2 op dit moment het beste bij de bestaande middelen
en op dit moment zijn de financiën leidend. Bij de evaluatie aan het einde van elk jaar kan vanzelfsprekend wel
worden vastgesteld dat een uitbreiding voor het jaar daarna wenselijk is.
Voor citymarketing is geduld nodig. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar. De uitdaging is om jarenlang
te communiceren vanuit één heldere positionering. Bij het voorgestelde model 2 zijn er minder middelen
beschikbaar voor mankracht, hierdoor laat het gewenste resultaat langer op zich wachten. Ook kan niet elke
activiteit die is beschreven in deel 3, worden opgepakt. De overeenkomsten en verschillen zijn weergegeven in
onderstaande tabel.
Afbeelding 6: Overeenkomsten & verschillen - 3 modellen

1. Optimaal

2. Basis

3. Minimaal

Rechtsvorm

Stichting

Stichting
(van Centrummanagement /
VVV backoffice naar stichting
Citymarketing Weert)

Geen stichting

Organisatiestructuur

Organisatie: Directeur/
bestuurder, 2 marketeers,
productontwikkelaar/
accountmanager en office
manager
Gemeente Weert: adviseur
citymarketing

Organisatie: Directeur/
bestuurder, 1 marketeer,
productontwikkelaar/
accountmanager en office
manager
Gemeente Weert: adviseur
citymarketing

Gemeente Weert: adviseur
citymarketing

Inrichting
organisatie

Procesregisseur gemeente
Weert (tijdelijk)

Procesregisseur gemeente
Weert (tijdelijk)

Procesregisseur gemeente
Weert (tijdelijk)

Dagelijkse
aansturing

Directeur/bestuurder

Directeur/bestuurder

Adviseur Citymarketing
Gemeente Weert

Inhoudelijke
samenwerkingspartner,
opdrachtgever en financier

Inhoudelijke
samenwerkingspartner,
opdrachtgever en financier

N.v.t.

Rol Gemeente
Weert

z.o.z.
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1. Optimaal

2. Basis

3. Minimaal

Nieuw op te richten Raad van
Toezicht, inhoud en financiën,
onafhankelijk van andere
belangen

Nieuw op te richten Raad van
Toezicht, inhoud en financiën,
onafhankelijk van andere
belangen

Toezicht door adviseur
gemeente Weert, alleen
op inhoud, geen financieel
toezicht

Inzet in fte’s
citymarketingorganisatie

3,7 fte

2,4 fte

0 fte

Lange termijn

Lange termijn aanpak
merkstrategie gewaarborgd

Lange termijn aanpak
merkstrategie gewaarborgd

Lange termijn aanpak
merkstrategie niet
gewaarborgd

Huidige taken
Centrum management en
VVV Backoffice
gewaarborgd

De taken van VVV backoffice
zijn gewaarborgd, van
Centrummanagement wordt
verder in kaart gebracht
(rol procesregisseur)

De taken van VVV backoffice
zijn gewaarborgd, van
Centrummanagement wordt
verder in kaart gebracht
(rol procesregisseur)

N.v.t.

Ideale capaciteit om
merkstrategie vanaf het begin
effectief uit te voeren:

Voldoende capaciteit om
merkstrategie effectief uit te
voeren, maar het resultaat
laat langer op zich wachten:

In omvang steeds wisselende
en zeer beperkte capaciteit
om merkstrategie effectief
uit te voeren.

Toezicht

Relatie
capaciteit en
resultaten

1.

Mediaplan en communicatiemiddelenmix
2. Introductiecampagne
3. Bouw sterk medianetwerk
4. Inrichting eigen mediakanalen
5. Beheer social media
6. Inrichten verhalen- en
beeldbank
7. Nulmeting en herhaalmetingen imago en tevredenheid
8. Merkkompas en huisstijlhandboek maken
9. Merkkompas en huisstijlhandboek delen met
partners
10. Arrangementen ontwikkelen met partners
11. Opsporen oude/huidige
citymarketinguitingen
12. Persoonlijkheidskenmerken onder de aandacht
blijven brengen bij
partners
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1.

Mediaplan en communicatiemiddelenmix
2. Introductiecampagne
3. Bouw sterk medianetwerk
(inzet geringer dan bij
model 1)
4. Inrichting eigen mediakanalen
5. Beheer social media
(inzet geringer dan bij
model 1)
6. Inrichten verhalen- en
beeldbank (inzet geringer
dan bij model 1)
7. Nulmeting en herhaalmetingen imago en
tevredenheid
8. Merkkompas en huisstijlhandboek maken
9. Merkkompas en huisstijlhandboek delen met
partners
10. Arrangementen ontwikkelen met partners

13. Samenwerkingen met
marketing- en communicatiepartners
14. Sparren met partners
15. Meerdaags evenement
stadscentrum Weert ontwikkelen
16. Persoonlijkheidskenmerken onder de aandacht
blijven brengen bij pers
17. Leidraad evenementen
opstellen
18. Faciliteren bijeenkomsten

11. Opsporen oude/huidige
citymarketinguitingen
(inzet geringer dan bij
model 1)
12. Persoonlijkheidskenmerken onder de aandacht blijven brengen
bij partners
13. Samenwerkingen met
marketing- en communicatiepartners
14. Sparren met partners

Heldere opdracht om
merkstrategie uit te voeren,
zonder vermenging van taken
en belangenverstrengeling.

Tijdens ombouwen van
Centrummanagement/
VVV backoffice enigszins
diffuse opdracht om
merkstrategie uit te voeren,
met vermenging van taken en
belangenverstrengeling.
Na overgang: heldere
opdracht, zonder
vermenging van taken en
belangenverstrengeling.

Veel vermenging van taken
en belangenverstrengeling:
elke partij heeft eigen
agenda en opdracht.

Kosten
organisatie

€ 456.875 vanaf 2022

€ 375.000 vanaf 2022

€0

Draagvlak

Draagvlak onder
belanghebbenden hoogst

Draagvlak onder
belanghebbenden hoog

Draagvlak onbekend en
mogelijk laag (opdracht
zonder middelen)

Aandachtspunten m.b.t.
focus

4.6.

Samenvatting en conclusie

In dit deel hebben we drie organisatievormen met elkaar vergeleken. Die analyse laat zien dat het optimale
model het best bij de opgave past, maar het basis model het beste past bij de huidige financiële opgave. In
afbeelding 6 worden de verschillen en overeenkomsten schematisch weergegeven.
Omdat resultaten niet altijd direct zichtbaar zijn, is een lange adem nodig. Het is een uitdaging om jarenlang te
communiceren vanuit één heldere positionering. Bij het basis model zijn er minder middelen beschikbaar voor
medewerkers dan in het optimale organisatiemodel. Hierdoor laat het gewenste resultaat langer op zich wachten.
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Deel 5: Nawoord
Hoewel het langer heeft geduurd dan we vooraf in gedachten hadden - door corona liepen Werken aan Weert
2030 en citymarketing helaas vertraging op - staan we nu op het punt om Weert eenduidig te positioneren. Deze
strategie is het resultaat van een nauwe samenwerking met ondernemers, inwoners en andere partners zoals de
projectgroep van de bestuursopdracht Werken aan Weert 2030. Deze citymarketingstrategie helpt ons ervoor te
zorgen dat mensen (blijven) kiezen voor Weert.
Zonder de input van de ondernemers, inwoners en partners was deze citymarketingstrategie er nooit gekomen.
Wij danken hen dan ook hartelijk voor hun input. Wij kijken uit naar een voortzetting van de samenwerking bij
het positioneren van Weert.
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Colofon:
Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101,
6001 GS Weert
April 2021
Beeldmateriaal:
Het gebruikte fotomateriaal is van voor de coronacrisis.
Als u een vraag heeft of klacht over een van de gebruikte foto’s, dan kunt u contact opnemen met de gemeente
Weert. We kijken dan samen met u naar een oplossing. Neem contact op via communicatie@weert.nl onder
vermelding van: Citymarketing Weert: Strategie & Organisatie.
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