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Merkbelofte

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 bezoekers, bewoners en bedrijven. Weert koestert 
haar jongeren met hun dynamiek en initiatieven evenveel als haar sprekende 
geschiedenis. Dat alles in een groene en goed verbonden woongemeente.  

In 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. We nemen de tijd voor elkaar en onze omgeving. 
Weert is wonderlijk puur. 







Model 1 - Optimaal:  
regie en coördinatie citymarketing door nieuwe organisatie  
met 5 medewerkers (3,7 fte ) 
   
Model 2 - Basis:  
regie en coördinatie citymarketing door nieuwe organisatie  
met 4 medewerkers (2,4 fte)  
  
Model 3 - Minimaal:   
toolkit voor partners, geen centrale regie en coördinatie

3 organisatiemodellen 



MODEL 1 IS HET MEEST IDEALE MODEL 

Ideale capaciteit om merkstrategie vanaf het begin uit te 
voeren (3,7 fte)  

Model leidt het snelst tot het behalen van doelen en resultaten.  

Kosten vanaf 2022: € 456.875 per jaar 
  

3 organisatiemodellen 



MODEL 2 IS HET MEEST REËLE MODEL 

Voldoende capaciteit om merkstrategie vanaf het begin uit te 
voeren (2,4 fte) 

Heeft 35% minder capaciteit dan model 1, leidt minder snel tot 
het behalen van resultaten dan model 1 

Kosten vanaf 2022: € 375.000 per jaar 
  

3 organisatiemodellen 









2021 en verder

2021 staat in het teken van... 
Hoewel 2021 een overgangsjaar is zal er gelijk gestart worden met een 
aantal zichtbare activiteiten voor ondernemers gericht op de nieuwe 
merkstrategie. De eerste taak voor de citymarketingorganisatie is om, 
samen met ondernemers, op te halen waar als eerste behoefte aan is en 
dit uit te voeren. Concreet betekent dit: met welke middelen laten we 
zo snel mogelijk de merkstrategie aan de buitenwereld zien. 



2021: OVERGANGSJAAR NAAR NIEUWE ORGANISATIE

Procesregisseur werkt het organisatiemodel verder uit,  
met extra aandacht voor: 

• Welke taken blijven over in het basismodel (model 2) t.o.v. 
Centrummanagement en VVV backoffice en waar is behoefte aan?  

• Zorgen voor extra draagvlak en nieuwe samenwerkingen 
• Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor externe financiering 
• Onderzoeken van eventuele personele consequenties

2021 en verder



EVALUATIE 2021 EN DAARNA

• Eind 2021 - uitgewerkt basis organisatiemodel 

• Na 2021 - jaarlijks evalueren: wordt de merkstrategie nog steeds 
gewaarborgd en hebben we de beoogde resultaten gehaald?

2021 en verder




