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Samenvatting 

 

Citymarketing is tegenwoordig niet meer weg te denken als onderdeel van het stedelijk beleid. 

In 2009 was ruim te helft van de Nederlandse gemeenten bezig met citymarketing (Tameling, 

2009). De meeste Steden zien het potentieel van citymarketing maar er heerst vaak nog 

verwarring over de interpretatie. Steden hebben verschillende interpretaties over wat de term 

citymarketing inhoudt (Braun, 2008). Veel steden zijn dan ook op zoek naar praktische 

handvaten om een goed citymarketingbeleid te ontwikkelen (Tameling, 2009). Het probleem is 

dat er in de literatuur te weinig aandacht is voor het werkelijke en effectieve gebruik van 

citymarketing. Volgens (Braun, 2008) is er een tekort aan algemeen vastgestelde normen in 

termen van oorzaak, definitie, omvang, doel en conceptuele ontwikkeling op het gebied van 

citymarketing. In dit kader is het doel van het onderzoek om een bijdrage te leveren aan het 

citymarketingbeleid van de gemeente Utrecht door dit beleid te toetsen aan nieuwe theoretische 

inzichten ter bevordering van effectieve citymarketing. Om dit doel te bereiken is de volgende 

hoofdvraag geformuleerd: 

Welke voorwaarden bevorderen de effectiviteit van het citymarketingbeleid van de gemeente 

Utrecht? 

De keuze om het onderzoek op de gemeente Utrecht te betrekken komt voort uit het feit men 

relatief kort geleden met een nieuw citymarketingprogramma van start is gegaan, sinds januari 

2010. Er is een lange periode van reorganisatie en heroriëntatie vooraf gegaan aan het nieuwe 

citymarketingprogramma, waarbij de economische recessie waarschijnlijk van grote invloed is 

geweest op het programmabudget (Gemeente Utrecht, 2007, 2008, 2009, 2010). Daarnaast lijkt 

Utrecht te kampen met een imagoprobleem, het kan zich lastig van andere steden 

onderscheiden. 

Om de hoofdvraag te beantwoorden is gezocht naar geïntegreerde citymarketingkaders. Een 

dergelijk citymarketingkader bestaat uit geoperationaliseerde componenten aan de hand 

waarvan steden een effectief citymarketingbeleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Een 

voldoende empirisch bewezen citymarketingkader bestaat nog niet, hiervoor moet het kader 

over een lange periode worden ingevoerd en geëvalueerd. In dit onderzoek is gekozen voor de 

geïntegreerde citymarketingkaders van Braun (2008) en Kavaratzis (2009). Deze geïntegreerde 

citymarketingkaders zijn elk vanuit een ander perspectief ontwikkeld. Daar waar Braun (2008) 

citymarketing meer vanuit een klantgericht perspectief bekijkt, ziet Kavaratzis (2009) 

citymarketing meer vanuit het perspectief van de stad zelf waarbij het neerzetten van een sterk 

en herkenbaar merk centraal staat. Aan de hand van een fusie van de twee kaders is een 
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conceptueel model ontwikkeld bestaande uit voorwaarden voor een effectief 

citymarketingbeleid. Dit conceptueel model dient als toetsings-instrument waarmee naar het 

citymarketingbeleid van Utrecht is gekeken. Als onderzoekstrategie is gekozen voor een 

casestudy. Door middel van een inhoudsanalyse van beschikbaar gepubliceerd en 

ongepubliceerd documentatie  

In dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de synthese van beide geïntegreerde 

citymarketingkaders volgens de onderzoeker een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling 

van een voldoende empirisch bewezen geïntegreerd citymarketingkader bestaande uit factoren 

ter bevordering van de effectiviteit van citymarketing. Wat betreft de evaluatie van de gemeente 

Utrecht zijn er nog veel verbeteringen mogelijk met betrekking tot de effectiviteit van het 

citymarketingbeleid. Vanwege het uitgebreide karakter van het conceptueel model konden niet 

alle aspecten tot in detail worden geëvalueerd, maar is wel een algemeen beeld ontstaan van het 

citymarketingbeleid als geheel. De opzet en organisatie van het citymarketingbeleid zijn in 

beginsel goed, maar het schort vooral nog aan de uitvoering. Vooral de betrokkenheid van 

belanghebbenden, de lange termijn visie en strategie, marketingactiviteiten naast kennis en 

cultuur en de consistentie van de communicatie zijn voor verbetering vatbaar om de effectiviteit 

van het citymarketingbeleid te bevorderen. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de 

noodzaak dat voor een effectief citymarketingbeleid voldaan moet worden aan de theoretisch 

ontwikkelde voorwaarden. In een vervolgonderzoek zou verdieping kunnen plaatsvinden van de 

voorwaarden gebruikt in dit onderzoek. Tot slot worden er in dit onderzoek een aantal 

aanbevelingen gedaan voor het citymarketingbeleid van de gemeente Utrecht.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

In deze bachelor thesis is onderzoek gedaan naar het citymarketingbeleid van de gemeente 

Utrecht. In januari 2009 is het programma stadspromotie 2008 -2011 verschenen waarin kort 

de inhoud van het nieuwe citymarketingbeleid wordt belicht. Dit programma wordt 

geregisseerd door het Programmabureau Stadspromotie met als doel het initiëren, stimuleren 

en organiseren van samenhang (Gemeente Utrecht, 2009). In de loop der jaren hebben 

verschillende onderzoekers, onder andere Rainisto (2003), Kavaratzis (2004) en Braun (2008), 

hun licht laten schijnen op de vraag hoe men het beste citymarketing zou kunnen coördineren 

en organiseren. Zij hebben onder andere getracht citymarketing theorieën praktischer te maken 

door middel van geïntegreerde kaders, om steden handvaten te kunnen bieden in de 

ontwikkeling en uitvoering van een effectief citymarketing-beleid. Vanwege deze relatief recente 

ontwikkelingen is het interessant om te onderzoeken in hoeverre het citymarketingbeleid van 

de gemeente Utrecht als effectief beschouwd kan worden. In dit hoofdstuk zullen het 

projectkader, de relevantie van het onderzoek, de doelstelling en de vraagstelling worden 

beschreven.  

 

1.1 Projectkader 

 

“Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten is op de een of andere manier bezig met city-

marketing. Maar het gat tussen theoretische kennis en daadwerkelijke uitvoering blijft bij het 

merendeel echter groot” (Tameling, 2009, p. 24). Tameling baseert dit op een onderzoek onder 

Nederlandse gemeenten waarbij 139 gemeenteambtenaren zijn geïnterviewd. Volgens het 

onderzoek zijn veel gemeenten op zoek naar praktische handvaten om een goed citymarketing-

beleid te ontwikkelen (Tameling, 2009). Braun (2008) constateert in zijn onderzoek naar de 

mogelijkheden voor een geïntegreerd citymarketing model dat in de literatuur te weinig 

aandacht is voor het werkelijke en effectieve gebruik van citymarketing. Volgens hem is er een 

tekort aan algemeen vastgestelde normen in termen van oorzaak, definitie, omvang, doel en 

conceptuele ontwikkeling op het gebied van citymarketing (Braun, 2008). Ook Kavaratzis 

(2009) vindt dat er sprake is van een significant gat in de literatuur over hoe citybranding zou 

moeten worden geïmplementeerd. Hier focust hij dus meer op citybranding binnen de context 

van citymarketing. In zijn onderzoek tracht hij bestaande suggesties in de literatuur over 

algemene kaders voor de invoering van citybrandmanagement samen te voegen tot een 

geïntegreerd model, maar merkt hij op dat een verdere verkenning van de theorie nodig is om 

tot een definitief model te komen (Kavaratzis, 2009).  
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Volgens Braun (2008) komt de noodzaak van een geïntegreerd model voor citymarketing voort 

uit de uiteenlopende interesses en voorkeuren van de verschillende belanghebbenden. 

Horecabedrijven hebben bijvoorbeeld de voorkeur om binnen het citymarketingbeleid de 

nadruk te leggen op het aantrekken van toerisme, waar andere bedrijven misschien liever de 

nadruk leggen op het aantrekken van gespecialiseerd personeel. Daarnaast zijn volgens Braun 

(2008) de percepties van een stad aan verandering onderhevig. Dit komt bijvoorbeeld door de 

media en de verandering van trends. Een geïntegreerde aanpak waarin verschillende marketing 

instrumenten worden gecombineerd is in dit opzicht volgens Braun (2008) van belang. Ook het 

toenemende aantal betrokkenen en de grotere complexiteit van bestuurlijke processen binnen 

de gemeente vragen om een geïntegreerde aanpak (Braun, 2008). 

Tussen de kaders van Kavaratzis en Braun is een fundamenteel verschil te noemen. Braun 

(2008) bekijkt citymarketing meer vanuit een klantgericht perspectief. Onder deze klanten 

verstaat hij bedrijven, bezoekers, bewoners en investeerders (Braun, 2008). Kavaratzis (2009) 

bekijkt citymarketing meer vanuit het oogpunt van de stad zelf, waarbij het neerzetten van een 

sterk en herkenbaar merk centraal staat. Hij heeft het dan ook niet over citymarketing, maar 

over citybranding (Kavaratzis, 2009). De theorieën van Braun (2008) en Kavaratzis (2009) 

hebben beiden als doel om tot een algemeen geïntegreerd kader te komen voor de invoering van 

citymarketing of citybranding. Het zou steden kunnen helpen volgens de leidraad van deze 

theorieën met een citymarketingplan te komen. Om te bepalen in hoeverre deze twee modellen 

kunnen zorgen voor een succesvol citymarketingplan, moeten zij eerst over een lange periode 

empirisch worden getoetst. 

 

1.1.1 Citymarketing in Utrecht 

 

Binnen de gemeente Utrecht is in het jaar 2005 voor het eerst enige capaciteit en budget 

vrijgemaakt voor stadspromotie en werd het een onderdeel van de afdeling Economische Zaken. 

Stadspromotie diende op dat moment vooral voor het optimaliseren van evenementen 

(Gemeente Utrecht, 2009). In januari 2008 werd stadspromotie afgesplitst van de afdeling 

Economische Zaken, en werd het Programmabureau Stadspromotie opgericht. Kort na de 

oprichting is op één april 2008 een nieuw beleid rondom stadspromotie voorgelegd aan het 

college van Burgemeester en Wethouders (van Santen, 2008). Dit beleid is vervolgens vertaald 

naar professionele kaders voor de promotie van Utrecht en in 2009 openbaar gepubliceerd in 

het Programma Stadspromotie Utrecht 2008-2011 (Gemeente Utrecht, 2009). In januari 2010 is 

Utrecht officieel van start gegaan met het nieuwe citymarketingplan. De focus van het plan is om 

Utrecht neer te zetten als stad van kennis en cultuur.  
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1.2 Relevantie van het onderzoek 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek bestaat uit een bijdrage aan de theorie op 

het gebied van citymarketing. Deze bijdrage zal ten eerste bestaan uit de fusie van twee, uit 

verschillende perspectieven ontwikkelde, geïntegreerde citymarketingkaders. Er wordt 

onderzocht welke argumentatie ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van beide kaders, om 

vervolgens op basis van de overeenkomsten en verschillen een breder georiënteerd conceptueel 

model bestaande uit indicatoren te ontwikkelen. Ten tweede zal de bijdrage bestaan uit het 

empirisch toetsen van de twee geïntegreerde citymarketingkaders met behulp van het 

ontwikkelde conceptueel model. Onderzocht wordt in hoeverre het citymarketingbeleid van 

Utrecht voldoet aan de voorwaarden gesteld in beide kaders in relatie tot de effectiviteit. 

Vanwege de fase waarin de theorie zich met betrekking tot geïntegreerde citymarketingkaders 

bevindt zal dit onderzoek bijdragen aan theoretische vernieuwing door exploratief onderzoek 

waarna in vervolgonderzoek meer verdieping kan plaatsvinden. Het maatschappelijke belang 

van het onderzoek is in de eerste plaats het leveren van nieuwe inzichten met betrekking tot het 

citymarketingbeleid aan de gemeente Utrecht. Deze inzichten zouden kunnen leiden tot een 

aanpassing van het huidige citymarketingbeleid of enkel bewustwording van elementaire 

aspecten die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van het beleid. In de tweede plaats 

kunnen andere steden gebruik maken van het samengestelde kader in de ontwikkeling van een 

nieuw citymarketingbeleid of in een onderzoek naar de effectiviteit van hun 

citymarketingbeleid. Een effectiever citymarketingbeleid zou uiteindelijk ten goede kunnen 

komen aan betrokkenen van de stad. Het uiteindelijke doel van citymarketing is namelijk 

bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de bewoners door een 

aantrekkelijk werk-, woon- en leefklimaat te bieden.  

 

1.3 Doel en vraagstelling 

De doelstelling van het onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: 

 

    

    

 

Zoals beschreven in het projectkader zien de meeste steden het potentieel en het belang van een 

goed citymarketingplan, maar er heerst vaak nog verwarring over de interpretatie.                        

Het doel van het onderzoek is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling 

van het citymarketingbeleid van de gemeente Utrecht door het huidige 

citymarketingbeleid te toetsen aan nieuwe theoretische inzichten ter bevordering 

van effectieve citymarketing.  
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Is citymarketing synoniem voor stadspromotie of citybranding? Ligt de nadruk van 

citymarketing op interne of externe doelgroepen, of beide? Is citymarketing gelijk aan plaats 

marketing of bestemming marketing? Steden hebben verschillende interpretaties van wat de 

term citymarketing inhoudt (Braun, 2008, p.4). Het feit dat er een tekort is aan algemeen 

vastgestelde normen in termen van oorzaak, definitie, omvang, doel en conceptuele 

ontwikkeling op het gebied van citymarketing heeft logischerwijs invloed op de ontwikkeling en 

uitvoering van het citymarketingbeleid van steden. Het maakt het lastiger voor steden om de 

meerwaarde van citymarketing en de gemaakte keuzen met betrekking tot citymarketing te 

onderbouwen met als doel een brede ondersteuning te vinden voor het citymarketingbeleid, 

zeker ook omdat citymarketing voor een groot deel met belastinggeld gefinancierd wordt. 

Daarnaast kan een deel gefinancierd worden vanuit het bedrijfsleven, maar dit moet ook 

overtuigd worden van de meerwaarde van het citymarketingbeleid voor het bedrijf. In dit kader 

deden Braun (2008) en Kavaratzis (2009) onderzoek naar een model dat praktische handvaten 

zou kunnen bieden bij het ontwikkelen van een effectief citymarketingbeleid. Het probleem is 

dat deze modellen eerst nog uitvoerig empirisch getoetst moeten worden om de effectiviteit van 

deze modellen te bewijzen. Dit onderzoekt draagt hier hopelijk aan bij. Een daar uit 

voortvloeiend probleem is dat de gemeente Utrecht bij de ontwikkeling van het 

citymarketingbeleid geen gebruik heeft kunnen maken van een zoals hierboven beschreven 

model met praktische handvaten. Hopelijk levert dit onderzoek daarom tevens een bijdrage aan 

een verdere ontwikkeling van het citymarketingbeleid van de gemeente Utrecht. Om het 

hierboven beschreven doel van het onderzoek te verwezenlijken is een hoofdvraag 

geformuleerd. Deze hoofdvraag geeft richting aan het onderzoek. De hoofdvraag luidt als volgt:  

Welke voorwaarden bevorderen de effectiviteit van het citymarketingbeleid van de gemeente 

Utrecht? 
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 
 

2.1 Introductie 

Citymarketing is tegenwoordig niet meer weg te denken als onderdeel van het stedelijk beleid. 

De meeste steden zijn in meer of mindere mate bezig met citymarketingactiviteiten. De term 

citymarketing kan worden beschouwd als een “ Nederlandse uitvinding”. Peelen (in Braun, 

2008) beweert in zijn onderzoek dat de term voor het eerst gebruikt werd in een studie van de 

Nederlandse stad Apeldoorn uit 1981. Citymarketing is in Nederland dan ook de standaard term 

die gebruikt wordt als men spreekt over marketing van steden. Buiten Nederland maakt men 

veelal gebruik van de term place marketing (Braun, 2008). Opgemerkt moet worden dat place 

marketing niet enkel gaat over de marketing van steden, maar plaatsen in algemene zin (steden, 

regio’s en landen). Een definitie van Ashworth & Voogd (in Braun, 2008, p. 229) van place 

marketing is: 

“Place marketing is a process whereby local activities are related as closely as possible to the  

demands of targeted customers. The intention is to maximize the efficient social and  

economic functioning of the area concerned, in accordance with whatever wider goals have been 

established.”  

 

In dit hoofdstuk zal beschreven worden welke aspecten aan de basis staan van de verschillende 

perspectieven op citymarketing. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de discipline marketing en 

de sub-discipline branding, omdat de tot nu toe ontwikkelde geïntegreerde citymarketingkaders 

hoofdzakelijk vanuit deze twee perspectieven zijn ontwikkeld (e.g. Rainisto, 2003, Braun, 2008, 

Kavaratzis, 2009, Hankinson, 2009). 

 

2.2 De verschillende perspectieven 

Steden zijn door de jaren heen steeds ondernemender geworden en meer marketing 

georiënteerd. Als gevolg hiervan wordt citymarketing in toenemende mate gebruikt door steden 

om bedrijfsinvesteerders, bewoners, en toeristen aan te trekken. Volgens Griffiths (in Kavaratzis, 

2009) is dit proces in gang gezet door de opkomst van het post-fordisme (de overgang van 

industrie naar een diensteneconomie). Het gevolg was dat de traditionele activiteiten die 

geassocieerd werden met het stedelijk bestuur transformeerden naar een beleid dat veel 

overeenkomsten vertoonde met het bedrijfsleven. Deze transformatie wordt getypeerd als de 

opkomst van de “ondernemende stad” (entrepreneurial city) en omvatte het nemen van risico’s, 
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vindingrijkheid, promotie en een winstoogmerk (Hubbard & Hall, in Kavaratzis, 2009). Volgens 

Kavaratzis (2009) was het gebruik van marketing een natuurlijke consequentie van deze nieuwe 

ontwikkeling. Braun (2008) baseert de toenemende interesse en noodzaak van citymarketing op 

de Urban Life Cycle Theorie van Van den Berg. Deze theorie betoogt dat stedelijke dynamiek in 

nauw verband staat met concurrentie. Het wisselende patroon van stedelijke ontwikkeling en de 

steeds aan verandering onderhevige omstandigheden en uitdagingen voor steden staan aan de 

basis van de toenemende interesse en noodzaak. Het belangrijkste argument van dit betoog is 

volgens Braun (2008) de verandering in ruimtelijk gedrag van stedelijke actoren onder de 

invloed van fundamentele ontwikkelingen en trends. Onder deze fundamentele ontwikkelingen 

en trends verstaat Braun (2008, p. 20) de groter wordende “relevante omgeving” die zorgt voor 

meer intraregionale concurrentie en concurrentie tussen stedelijke regio’s, en daarnaast de 

opkomst van polycentrische regio’s waarin steden functioneren als onafhankelijke kernen. Dit 

dwingt steden om zichzelf te positioneren in het stedelijk systeem. Buursink (in Braun, 2008) 

betoogt dat de groeiende autonomie van steden, ten opzichte van de hogere lagen van de 

overheid, in de ontwikkeling van een eigen economische strategie een stimulatie is geweest voor 

de toepassing van citymarketing. Ashworth en Voogd (in Braun, 2008) en Barke (in Kavaratzis, 

2009) voegen nog toe dat het belang van het stadsimago heeft bijgedragen aan de groeiende 

interesse voor citymarketing. De perceptie van een stad, en het mentale beeld hieraan 

verbonden, zijn in toenemende mate bepalende factoren geworden voor het economische succes 

of falen. 

Het hierboven beschreven proces is gepaard gegaan met een toenemend aantal publicaties in 

tijdschriften van verschillende academische disciplines, zoals die van geografie, urban studies, 

sociologie, marketing en openbaar bestuur. Citymarketing kan dus met recht bestempeld 

worden als een multidisciplinair onderwerp (Warnaby, 2009). Een gevolg van deze 

multidisciplinariteit zijn de verschillende perspectieven op citymarketing die het lastig maken 

om tot een gezamenlijk perspectief te komen. Een recent perspectief op citymarketing, zoals ook 

beschreven in de vorige paragraaf, is dat van citybranding. Dit perspectief is door Kavaratzis (in 

Warbaby, 2009) ook wel omgeschreven als een nieuwe episode in de toepassing van city-

marketing. Hankinson (in Warnaby, 2009) betrekt in dit perspectief naast klassieke branding 

theorieën, ook relatie marketing, service marketing, toerisme marketing en stedelijke planning 

om tot een branding concept te komen geschikt voor steden. Kavaratzis (in Warnaby, 2009) 

noemt twee trends die de nadruk op branding hebben vergroot: de toegenomen reikwijdte van 

de marketing theorie en de opkomst van een meer ondernemende stijl van lokale economische 

ontwikkeling. Branding theorie kan echter niet zomaar worden toegepast op steden, omdat deze 

volgens Kavaratzis (in Hankinson, 2009) complexere management activiteiten omvatten dan 
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productbranding. Dit heeft te maken met de veelzijdige producten van een stad die worden 

geconsumeerd door verschillende segmenten. Citymarketeers hebben daardoor minder controle 

over de merkidentiteit dan marketeers in het bedrijfsleven (Hankinson, 2009). Volgens Ward (in 

Warnaby, 2009) hebben de verschillende perspectieven er toe geleid dat behoefte is aan een 

meer “synthetische benadering” van de studie van citymarketing, waarbij alle “verklarende” 

benaderingen bij elkaar gebracht worden. Dit staat in nauw verband met de bewering van 

Ashworth (in Warnaby, 2009) dat een nieuwe vorm van marketing bedacht moet worden die 

specifiek kan worden toegepast op steden. Deze “synthetische benadering” zou als effect kunnen 

hebben dat er minder verwarring is over de interpretatie van citymarketing. Deze verwarring is 

dan ook niet raar te noemen gezien het aantal verschillende definities van citymarketing die 

gegeven worden, hieronder een aantal voorbeelden: 

Braun (2008, p. 229): “Citymarketing is het gecoördineerde gebruik van marketinginstrumenten, 

ondersteund door gedeelde, klantgerichte filosofie, bedoeld om stedelijke producten te creëren, 

communiceren en ruiltransacties te realiseren die waarde hebben voor de klanten van de stad en 

de stedelijke gemeenschap in algemene zin.”  

Van den Berg, Klaassen en Van der Meer (in Braun, 2008, p. 217): “The tuning between the supply 

of urban functions and the demand for them from inhabitants, companies, tourists and other 

visitors.”  

Lombarts (2008, p. 15): “City marketing is een langetermijnproces en/of een beleidsinstrument 

bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en 

behouden van specifieke doelgroepen.”  

 

2.2.1 De rol van marketing in de citymarketing literatuur 

In deze paragraaf zal beschreven worden welke invloed marketing heeft gehad op de 

ontwikkeling van citymarketing. Marketing is de basis van de meeste, zo niet alle, 

citymarketingperspectieven (e.g. Rainisto, 2003, Braun, 2008, Kavaratzis, 2009, Hankinson, 

2009). In het licht van een eventuele fusie van citymarketingperspectieven is het van belang om 

te onderzoeken welke aspecten van marketing aan de basis hebben gelegen van de ontwikkeling 

van deze perspectieven. Als de basis van deze perspectieven voor een groot deel overeenkomt 

kan de keuze voor een fusie beter gerechtvaardigd worden. Er kan dan een synthese 

plaatsvinden van deze marketingperspectieven waarbij de overige perspectieven als aanvulling 

dienen.  
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Daar waar marketing in eerste instantie enkel in de bedrijfsomgeving werd toegepast, werd de 

verbreding van het marketingconcept in de late jaren ’60 van de vorige eeuw ingezet door Kotler 

en Levi (Braun, 2008). Hun doel was om marketing niet enkel op de bedrijfsomgeving toe te 

passen, maar ook op non-profit organisaties en publieke instanties. Uiteindelijk werd marketing 

van de non-profit sector dan ook een geaccepteerde vorm van marketing door marketing 

professionals, en heeft het zich door de jaren heen langzamerhand ontwikkeld tot een eigen 

(sub)discipline (Braun, 2008). In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw was voor het eerst 

sprake van een debat over de transitie van “traditionele” marketingconcepten naar een concept 

dat toepasbaar zou zijn op steden. In 1993 mengde Kotler zich als eerste marketing geleerde in 

dit citymarketing debat met zijn boek over plaats marketing. In dit boek komt hij tot de conclusie 

dat plaatsen, net als bedrijven, zich met strategische marketing planning moeten bezighouden 

(Kotler et al, in Braun 2008). Het debat focuste zich daarna op de waarde van strategische 

marketing planning voor stedelijk beleid. Door de jaren heen is sprake geweest van een 

toegenomen interesse van academici van verschillende disciplines die geloven dat de principes 

van marketing, met de nodige aanpassing, zeer goed toepasbaar zijn op steden en hun 

operationele omgeving (Kavaratzis, 2009). De vraag blijft echter: welke aspecten van de 

marketing theorie dienen als het beste uitgangspunt, en welke aanpassingen zijn nodig om deze 

aspecten “zeer goed toepasbaar” te maken? Binnen het marketingdomein zijn vele 

terminologieën, technieken en filosofieën van marketing die op steden kunnen worden 

toegepast, in de volgende paragrafen komen aspecten van marketing aan de orde die in de 

huidige citymarketing literatuur veel worden beschreven. 

Het marketingconcept 

Volgens Kotler (in Braun, 2008) is het marketingconcept een belangrijke factor die bedrijven 

helpt in het realiseren van doelstellingen door het beter identificeren van de behoeften en 

wensen van doelgroepen. Daarnaast helpt het bedrijven om effectiever aan deze behoeften en 

wensen te voldoen dan de concurrentie. Volgens Braun (2008) kan het gezien worden als de 

basisfilosofie in het beter begrijpen en kennen van de consument zodat bedrijven hun 

concurrentiepositie behouden of verbeteren. Dit basisidee van marketing helpt organisaties om 

betere beslissingen te nemen en om beter te presteren. Het concept is zeer goed toepasbaar op 

steden, omdat deze te maken hebben met een groot aantal verschillende doelgroepen. Net als 

bedrijven zou het steden kunnen helpen de behoeften en wensen van deze doelgroepen te 

identificeren (Braun, 2008). Het is niet een voorwaarde om aan alle behoeften en wensen te 

voldoen. Voor steden zal het van belang zijn om de juiste balans te vinden tussen de behoeften 

van de consument, in plaats van optimale tevredenheid van alle doelgroepen (Braun, 2008).  
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De Marketingmix 

De marketingmix is het meest bekend in de vorm van het klassieke voorbeeld van de vier P’s 

(Promotie, Plaats, Prijs en Product). De marketingmix bestaat uit de instrumenten en activiteiten 

die de marketeer tot zijn beschikking heeft. Deze instrumenten en activiteiten kunnen worden 

gecombineerd in een marketingprogramma met als doel om een bepaalde marktrespons te 

creëren (Waterschoot, in Kavaratzis, 2009). Het belang van de marketingmix is al aangetoond 

(e.g. Kotler et al, Berg et al, in Kavaratzis, 2009) en wordt gezien als een essentiële stap in het 

citymarketingproces. Op het vier P’s model zijn vele variaties ontwikkeld, zoals het 8P’s model 

van Morrison (in Kavaratizis, 2009). Volgens Kavaratzis (2009) is nog wel sprake van een 

probleem over de vaststelling van een marketingmix voor de toepassing op steden. In de 

literatuur zijn door onderzoekers een aantal suggesties gedaan van aspecten waaruit de 

marketingmix voor steden zou moeten bestaan, bijvoorbeeld (Kavaratzis, 2009, p. 34): 

promotionele maatregelen, organisatorische maatregelen, attracties en publiek-private 

samenwerking. Een groot deel van deze aspecten is ook opgenomen in de geïntegreerde 

citymarketingkaders van zowel Braun (2008) als Kavaratzis (2009). 

Maatschappelijke marketing 

Braun (2009) evenals Kavaratzis (2009) zien maatschappelijke marketing als een goed 

uitgangspunt voor citymarketing. Dit concept houdt in eerste instantie rekening met de 

behoeften en wensen van de consument, maar daarnaast is het ook begaan met de sociale 

effecten van voldoening van deze consument. Het is een aangepaste vorm van het marketing 

concept, waarbij rekening wordt gehouden met het welzijn van de consument ter bescherming 

van het algemeen belang (Braun, 2008).  

 

2.2.2 De transitie van citymarketing naar citybranding 

Wanneer men tegenwoordig informatie zoekt over citymarketing komt citybranding steeds 

vaker naar voren. Opgemerkt moet worden dat in veel gevallen van citybranding vaak de term 

place branding wordt gebruikt. In dit onderzoek wordt onder citybranding dan ook wel place 

branding verstaan. Daar waar citybranding specifiek over het branden van steden gaat, kan 

place branding gezien worden als het branden van steden, regio’s, of zelfs landen. Steeds meer 

onderzoekers lijken van citymarketing over te stappen naar citybranding (e.g. Kavaratzis, 2004, 

Hankinson, 2004, Braun & Zenker, 2010, Hanna & Rowley, 2010), vandaar dat het nodig wordt 

geacht om hier in deze paragraaf wat dieper op in te gaan. Naast de toegenomen populariteit van 

citybranding onder academici, houden stadsambtenaren zich ook steeds meer bezig met 
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citybranding (Braun & Zenker, 2010). Dit blijkt uit de Anholt-GMI City Brand Index (Anholt, in 

Braun & Zenker, 2010) en uit de Saffron European City Brand Barometer (Hildreth, in Braun & 

Zenker, 2010). Een oorzaak van deze toegenomen interesse is volgens Kavaratzis (2004, 2008) 

de ontevredenheid over de toepassing van plaats marketing op plaats management en daarbij 

specifiek de kritiek op de marketingmix en het besef dat deze mix in de huidige economie en 

maatschappij niet enkel meer kan voldoen om het gewenste doel te bereiken (e.g. Bownlie et al., 

O’Malley & Patterson, in Kavaratzis, 2004). Plaats branding wordt door Anholt (in Hanna & 

Rowley, 2010, p. 2) omschreven als “de praktijk van de toepassing van branding strategieën en 

andere marketing technieken op de economische en socio-politieke ontwikkelingen van steden, 

regio’s en landen.” In het groeiende aantal publicaties binnen verschillende disciplines staan 

volgens Hanna & Rowley (2010, p. 2) een aantal thema’s centraal: de vergelijking tussen 

branding van producten/diensten en bestemmingen/steden, de vergelijking tussen corporate 

branding en citybranding en de gelijkenissen met de corporate branding paraplu, de impressies 

tussen plaats branding en (her)positionering, image building en reconstructie, het belang van 

een uniek imago en het gebruik van branding elementen en tot slot de rol van emotionele 

banden met de consument. Afgezien van dit brede scala aan thema’s in de literatuur, merken 

Caldwell & Freire (in Hanna & Rowley, 2010) op dat er nog steeds onvoldoende empirisch 

onderzoek is gedaan. Kavaratzis (2008) denkt dat ondanks het feit dat steden geen bedrijven 

zijn, en dat stedelijke producten niet kunnen worden vergeleken met de producten van een 

bedrijf, het mogelijk is om een branding filosofie te creëren voor steden. Kavaratzis (2009, p. 29) 

noemt de volgende vergelijkingen tussen corporate branding en citybranding als argument voor 

deze bewering: “Beide hebben ze multidisciplinaire wortels, beide hebben te maken met 

meerdere groepen belanghebbenden, beide hebben een hoog niveau van onaantastbaarheid en 

complexiteit, beide moeten rekening houden met sociale verantwoordelijkheid, beide hebben te 

maken met meerdere identiteiten, beide hebben een lange termijn ontwikkeling nodig”. Volgens 

Hankinson (2009, p. 98) zijn er vier aspecten die gelijkenissen vertonen tussen het managen van 

in dit geval een destination brand en het managen van een corporate brand. Ten eerste hebben 

ze beiden te maken met het managen van mogelijke tegenstijdige doelen van de verschillende 

belanghebbenden. Ten tweede communiceren ze beiden via meerdere wegen met de 

belanghebbenden. Ten derde hebben ze beiden een grote overkoepelende rol. En ten vierde 

hebben ze beiden te maken met verschillende segmenten, waarbij het van belang is dat er een 

eenduidig beeld van het merk wordt uitgestraald ter bevordering van de merkbeleving van de 

consument. In zijn onderzoek merkt Hankinson (2009) wel op dat, ondanks de bovengenoemde 

vergelijkingen waarbij brand management theorie een groot aandeel kan hebben in de 

ontwikkeling van een destination brand theorie, het wel nodig is om het concept verder te 

contextualiseren. Kavaratzis (2005, p. 513) voegt hier aan toe dat pas als alle verschillen tussen 
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citybranding en corporate branding op de juiste manier worden herkend en opgenomen in het 

proces er sprake kan zijn van een valide en effectieve vorm van management.  

2.3 Conclusie 

 

Uit de vorige paragrafen blijkt dat steden in toenemende mate gedwongen zijn om een 

citymarketingbeleid te gaan voeren om economische en sociale stabiliteit te waarborgen. 

Ondanks deze ogenschijnlijke noodzaak bestaat nog geen algemeen geaccepteerd overkoepelend 

kader dat richting zou kunnen geven aan dit beleid. Over de redenen van het uitblijven van een 

dergelijk kader kan worden gediscussieerd. Mogelijk hebben de uiteenlopende perspectieven op 

het gebied van citymarketing de ontwikkeling verhinderd. Zoals Ward (in Warnaby, 2009) al 

opmerkte hebben de verschillende perspectieven er toe geleid dat er een behoefte is aan een 

meer “synthetische benadering”. Er is behoefte aan een nieuwe vorm van marketing die 

specifiek kan worden toegepast op steden (Ashworth, in Warnaby, 2009) en daarnaast een 

model met verschillende componenten die kunnen worden geoperationaliseerd (Balmer, in 

Kavaratzis, 2009). Volgens Kavaratzis (2009) is dit zeer goed mogelijk en valt of staat een 

effectief citymarketingkader bij de vaststelling van de juiste marketing mix. De principes van 

marketing zijn, met de nodige aanpassing, dan ook zeer goed toepasbaar op steden en hun 

operationele omgeving. Zowel Braun (2008) als Kavaratzis (2009) bouwen in hun onderzoek 

naar een geïntegreerd citymarketingkader dan ook voornamelijk voort op deze principes, zoals 

het marketingconcept, de marketingmix en maatschappelijke marketing. Daarnaast wordt naast 

deze “traditionele” marketing principes ook steeds meer gebruik gemaakt van een sub-discipline 

van marketing, namelijk branding. Waarbij, vanwege de gelijkenissen tussen bedrijven en 

steden, branding strategieën ook toepasbaar zouden zijn op steden met als doel het creëren van 

een sterk merk ter bevordering van de effectiviteit van citymarketing. Volgens Kavaratzis (2009) 

is het van belang dat alle verschillen tussen de marketing van steden en andere sectoren worden 

herkend en opgenomen in het proces om tot een effectieve en valide vorm van citymarketing te 

komen. Zoals Caldwell & Freire (in Hanna & Rowley, 2010) ook al opmerkten is op dit moment 

nog te weinig empirisch onderzoek is gedaan om de validiteit en effectiviteit van al ontwikkelde 

citymarketingkaders te kunnen bewijzen. Om deze effectiviteit te bewijzen is meer empirisch 

onderzoek nodig door middel van invoering en evaluatie over een lange periode. Citymarketing 

is namelijk een strategische verbintenis voor de lange termijn (e.g. Braun, 2008, Kavaratzis, 

2009). 
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Hoofdstuk 3: De voorwaarden voor een effectief citymarketingbeleid 

 

3.1 Introductie 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat in het licht van dit onderzoek het onmogelijk is om het 

citymarketingbeleid van de gemeente Utrecht aan de hand van bewezen effectieve voorwaarden 

te evalueren. Er bestaat nog geen geïntegreerd citymarketing kader dat door middel van 

invoering en evaluatie over een lange periode zijn validiteit en effectiviteit heeft kunnen 

bewijzen. Om het doel van dit onderzoek te bereiken is daarom gezocht naar citymarketing-

kaders die het beste zouden kunnen dienen voor de evaluatie van een effectief citymarketing-

beleid. Ten eerste moet het kader operationeel zijn, in de vorm dat aan de theorie ontleende 

inzichten vertaald zijn naar componenten die kunnen worden geoperationaliseerd. Dit maakt 

het voor het onderzoek makkelijker om aan de hand van deze componenten de voorwaarden op 

te stellen voor de evaluatie van het citymarketingbeleid van Utrecht. Ten tweede moet het kader 

op empirisch wijze zijn getoetst om de validiteit en de effectiviteit van het kader te bewijzen. Dit 

is van belang vanwege het feit dat citymarketingkaders voor een groot deel gebaseerd zijn op 

theorieën waarvan de effectiviteit alleen bewezen is met betrekking tot de toepassing op 

bedrijven, niet op steden. Omdat tot op heden geen enkel citymarketingkader over een lange 

periode is ingevoerd en geëvalueerd is dit niet van belang voor de selectie van het kader. Tot slot 

moet het kader relatief recent ontwikkeld zijn met betrekking tot de relevantie van nieuwe 

theoretische inzichten in het citymarketingdebat. Op basis van deze criteria is gekozen voor de 

geïntegreerde citymarketingkaders van Braun (2008) en Kavaratzis (2009). Deze twee 

geïntegreerde citymarketingkaders zijn de enige kaders die aan alle criteria voldoen. De reden 

dat voor twee kaders is gekozen komt voort uit het feit dat beide kaders vanuit verschillende 

perspectieven zijn ontwikkeld. Daar waar beide kaders ontwikkeld zijn op basis van 

“traditionele” marketing theorieën, richt Braun zich meer op stedelijke ontwikkeling, stedelijk 

bestuur en citymarketing theorieën en ontleent Kavaratzis een groot deel van zijn kader aan de 

corporate branding en citybranding theorieën. Omdat het belang, met betrekking tot effectieve 

citymarketing, van geen van deze perspectieven uitgesloten kan worden, worden beide kaders 

gebruikt in de ontwikkeling van de voorwaarden voor een effectief citymarketingbeleid. Er 

wordt gekozen voor een “synthetische benadering” waarbij de “traditionele” marketing-

perspectieven van beide modellen worden samengevoegd en de overige perspectieven als 

aanvulling dienen. Het leidt tot een meer holistische benadering van citymarketing. Dit is nuttig 

omdat vanwege het ontbreken van een voldoende bewezen benadering van effectieve 

citymarketing de onderzoeker van mening is dat geen van de door Braun en Kavaratzis 

ingenomen perspectieven die zouden kunnen bijdragen aan deze effectiviteit bij voorbaat 
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uitgesloten moeten worden. Vanwege de exploratieve fase waarin de theorie zich met 

betrekking tot geïntegreerde citymarketingkaders bevindt is het volgens de onderzoeker nuttig 

om eerst een eventuele samenhang van factoren ten aanzien van steden te onderzoeken 

alvorens er in een vervolgonderzoek verdieping kan plaatsvinden.  

 

3.2 Twee geïntegreerde citymarketingkaders 

Deze paragraaf zal een overzicht geven van de ontwikkeling en de componenten van de twee 

geselecteerde citymarketingkaders. Dit zal meer duidelijkheid verschaffen over waarom deze 

twee kaders zijn geselecteerd op basis van de criteria besproken in de introductie van dit 

hoofdstuk. Daarnaast is dit overzicht van belang voor de onderbouwing van de verschillende 

voorwaarden die beide kaders suggereren. Deze voorwaarden zullen de basis vormen voor de 

ontwikkeling van een conceptueel model waarover aan het eind van dit hoofdstuk verder zal 

worden uitgeweid. 

  

3.2.1 Het geschetste probleem en de aanpak 

De problemen die volgens Braun en Kavaratzis de behoefte aan een geïntegreerd city-

marketingkader benadrukken zijn voor een deel al beschreven in het projectkader (hoofdstuk 1, 

paragraaf 1.1), maar worden hier ter inleiding van de twee kaders nog even kort samengevat. 

Volgens Braun (2008) is te weinig aandacht voor het werkelijke gebruik en de effectuering van 

citymarketing in de literatuur. Een gevolg hiervan is dat steden wel het potentieel zien, maar dat 

vaak verwarring heerst over de interpretatie. Deze verwarring is niet verwonderlijk omdat in de 

literatuur verschillende definities gebruikt worden om citymarketing te duiden. Naast de 

verwarring over de interpretatie is het volgens Braun (2008) voor steden vaak de vraag welke 

plek citymarketing hoort te krijgen in het administratieve en politieke proces. Het toenemende 

aantal betrokkenen en de grotere complexiteit van bestuurlijke processen spelen hierbij een rol. 

Om de constatering van deze problemen te onderbouwen refereert Braun aan een onderzoek 

van Seisedos (in Braun, 2008) waaruit bleek dat steden de link met ander stedelijk beleid en het 

coördineren van citymarketing als belangrijke uitdagingen zagen. Volgens Kavaratzis (2009) 

ontbreekt het aan een “gemeenschappelijke taal” die ondersteuning biedt aan verdere 

theoretische opheldering van de problemen die spelen. Volgens hem gebruiken nog teveel 

steden citybranding slechts als promotioneel middel in de vorm van een slagzin, logo en reclame 

campagnes. Kavaratzis (2009) benadrukt dat citymarketing aan een paradox lijdt. In de praktijk 

blijft het gevangen in de beperkte kennis en kortzichtige toepassing die naast de ineffectiviteit 

vaak gerechtvaardigde kritiek oproept.  
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Het doel van het onderzoek van Braun (2008) is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een 

concept voor citymarketing en het inzicht te vergroten in het effectieve gebruik van 

citymarketing, theoretisch en empirisch. Het theoretisch gedeelte van zijn onderzoek bestaat uit 

de verkenning van de literatuur op het gebied van citymarketing, stedelijk bestuur, stedelijke 

ontwikkeling en marketing. Deze verkenning legt de basis voor het empirisch onderzoek waarin 

hij door middel van vier case studies een tweetal hypotheses onderverdeeld in 8 sub hypotheses 

test. Hij gebruikt de case studies als ervaringen om de toepassing en het verklarend vermogen 

van het analytisch kader te testen. Alle hypotheses worden aan de hand van de case studies 

bewezen geacht en vormen vervolgens de componenten van het geïntegreerde city-

marketingkader. De conclusie van zijn onderzoek is dat er behoefte is aan een geïntegreerd 

citymarketingkader en dat dit kader kan bijdragen aan de effectiviteit van het citymarketing-

beleid. Een groot deel van het succes hangt echter wel af van de creativiteit en inventiviteit van 

de citymarketeer.  

Kavaratzis (2009) hoopt door middel van zijn onderzoek bij te kunnen dragen aan de effectieve 

toepassing van citymarketing. Volgens hem ligt de schuld niet bij de discipline zelf, maar bij de 

mensen die het onjuist toepassen en bij de geleerden die deze onjuiste toepassing toelaten. Dit 

vraagt om een oplossing van de huidige problematiek en een bijdrage aan de verdere 

ontwikkeling van de citymarketing discipline. Het hoofddoel van zijn onderzoek is het 

omschrijven van de componenten van marketing en branding praktijken en definiëren van 

manieren om deze componenten te combineren in praktische plannen en programma’s in 

Europese steden. Zijn onderzoek bestaat uit een uitgebreide verkenning van de citymarketing, 

citybranding en corporate branding literatuur. Aan de hand van een theoretisch kader bekijkt hij 

andere bestaande kaders op het gebied van city branding en wordt gekeken naar de snijpunten. 

Uit deze vergelijking vormt hij de componenten die volgens hem van belang zijn voor het 

beheren van een stadsmerk. Deze componenten worden uitgebreid beschreven om ze 

operationeel te maken en ze worden vervolgens verwerkt in een kader. Aan de hand van dit 

ontwikkelde kader analyseert hij door middel van case studies het citymarketingbeleid van een 

drietal Europese steden (Amsterdam, Budapest en Athene). De conclusie van zijn onderzoek is 

dat het integreren van het citymarketingkader een stap in de goede richting is, maar dat een 

verdere ontwikkeling van de citymarketing literatuur nodig is voordat een definitief 

geïntegreerd model kan worden voorgesteld. 

Het feit dat beide modellen tot op zeker hoogte op empirische wijze zijn getest, en dat de 

componenten die het geïntegreerde citymarketingkader vormen operationeel zijn gemaakt, 

pleiten voor de selectie van beide kaders in dit onderzoek.  
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3.2.2 De onderscheidende perspectieven 

Naast dat Braun (2008) en Kavaratzis (2009) een groot deel van hun kaders hebben gebaseerd 

op de citymarketing, citybranding en marketing literatuur is er nog een aantal onderscheidende 

perspectieven dat vorm heeft gegeven aan de kaders. Deze perspectieven en de conclusies die 

daar uit zijn getrokken voor de ontwikkeling van de componenten van het citymarketingkader 

zullen nu kort worden toegelicht.  

Stedelijke ontwikkeling 

In zijn onderzoek plaats Braun (2008) citymarketing in de context van stedelijke ontwikkeling. 

Aan de hand van de Urban Life Cycle theorie van Van den Berg (in Braun, 2008) probeert hij te 

onderzoeken waarom het fenomeen citymarketing groeiende is. Van den Berg’s theorie betoogt 

dat fundamentele ontwikkelingen de oorzaak zijn van het veranderende patroon van stedelijke 

ontwikkelingen. Het ruimtelijk gedrag van stedelijke actoren (bewoners, bedrijven en de 

overheid) is in deze van cruciaal belang om de patronen te begrijpen, en deze actoren staan dan 

ook centraal in de theorie. Hier legt Braun (2008) de link met de marketing discipline, waarbij 

de actoren ook een fundamentele rol spelen. De theorie onderscheidt stedelijke ontwikkeling in 

drie fasen: urbanisatie, suburbanisatie, disurbanisatie. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn 

steden volgens Van den Berg gedwongen tot een proactieve benadering op het gebied van 

beleidsvorming. Volgens Braun (2008) is het gebruik van marketing door steden een voorbeeld 

van een dergelijk proactieve benadering. De conclusie die Braun (2008, p. 21) trekt op basis van 

de theorie van Van den Berg is dat “de toegenomen concurrentie en complexiteit van stedelijke 

ontwikkeling steden er toe dwingt een citymarketingbeleid te voeren.”  

Stedelijk bestuur 

In het kader van citymarketing management verkent Braun (2008) de literatuur op het gebied 

van stedelijk bestuur. Uit de verschillende benaderingen van stedelijk bestuur concludeert hij 

dat de collaborative planning benadering van Healey (in Braun, 2008) het meest relevant is voor 

citymarketing management. Het is een vrij brede benadering en laat daarnaast nog ruimte voor 

andere interpretaties van bestuur. Healey beschrijft de relevantie van netwerken en benadrukt 

het betrokken zijn van belanghebbenden, het collaboratieve proces en de gedeelde visie. Volgens 

haar zijn deze laatst genoemde aspecten nog belangrijker dan de uitkomsten. Daarnaast betrekt 

zij de ruimtelijke dimensie ten aanzien van wijken, steden en regio’s in het bestuur. Volgens 

Braun (2008) is deze brede benadering van bestuur voor discussie vatbaar, maar vindt hij het 

relevant voor citymarketing management. De conclusies die hij trekt zijn dat citymarketing 

management deel moet uitmaken van het stedelijk bestuur, waarbij politieke processen en de 
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verschillende doelen van belanghebbenden de belangrijkste elementen zijn. Daarnaast moet 

citymarketing plaatsvinden in een netwerksetting met publieke en private actoren. Hierin ziet 

Braun (2008) een top-down management benadering van alle marketingactiviteiten als een 

utopie. Daarnaast moet citymarketing verder reiken dan de administratieve grenzen van de stad. 

Tot slot moet onderscheid gemaakt worden in de relevantie van het toewijzen van marketing-

activiteiten aan specifieke en algemene doelgroepen.  

Corporate branding 

Corporate branding en corporate level marketing zijn in het onderzoek van Kavaratzis (2009) 

van groot belang. Het doel van branden is kort gezegd het toevoegen van waarde aan een 

product of dienst om loyaliteit en een merkvoorkeur te creëren (Knox & Bickerton, in Kavaratzis, 

2009). Het simpel toepassen van branding op stedelijke producten is echter niet mogelijk omdat 

deze veel complexer zijn dan de producten van bedrijven. Om deze toepassing toch enigszins 

mogelijk te maken analyseert Kavaratzis (2009) aan de hand van de literatuur de 

overeenkomsten tussen het branden van bedrijven en het branden van steden. Hij concludeert 

dat zowel bedrijven als steden zeer complex van aard zijn, een groot aantal actoren hebben en 

afhankelijk zijn van een brede samenwerking door de gehele organisatie (Kavaratzis, 2009, p. 

194). Een ander belangrijk aspect van corporate branding is corporate identity. Het is van belang 

om een sterke identiteit te hebben. Door middel van deze sterke identiteit kan een consistente 

vorm van communicatie naar interne en externe belanghebbenden plaatsvinden. Deze identiteit 

moet goed worden beheerd ter voorkoming van schadelijke publiciteit. En tot slot is het om een 

sterk merk te creëren van belang dat de visie, cultuur en het imago goed op elkaar zijn 

afgestemd (Hatch & Schultz, in Kavaratzis, 2009).  

Het feit dat beide onderzoekers vanuit verschillende perspectieven een geïntegreerd 

citymarketingkader hebben ontwikkeld pleit voor de selectie van deze twee kaders. Deze 

onderscheidende perspectieven zorgen voor een meer holistische benadering van het fenomeen 

citymarketing. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten die nuttig blijken te zijn voor de effectiviteit 

van citymarketing. 

 

3.2.3 De componenten van de citymarketingkaders 

Het geïntegreerde kader van Braun (2008) wordt onderverdeeld in twee dimensies. De eerste 

dimensie bestaat uit de positie van citymarketing binnen het politieke en bestuurlijke proces, 

waarbij de volgende zaken van belang zijn (Braun, 2008, p. 185): 
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- Een brede en gedeelde interpretatie van citymarketing op het niveau van de stedelijke 

besluitvormers (ter voorkoming van verwarring tussen beleidsmakers over de te 

bereiken doelen en waarde van citymarketing) 

- Het zien van citymarketing als een politieke prioriteit (het expliciet deel uit laten maken 

van het politieke en administratieve proces in vorm van een aparte afdeling, vermelding 

in het politieke programma etc.) 

- De ondubbelzinnige politieke verantwoordelijkheid voor citymarketing en duidelijkheid 

over de relatie met andere beleidsterreinen (ter voorkomingen van rivaliteit tussen de 

verschillende beleidsterreinen) 

- De ondersteuning van citymarketing netwerken en het leiderschap om nieuwe 

initiatieven met betrekking tot citymarketing te ontwikkelen, coördineren en volledig 

gebruik te maken van de mogelijkheden van deze netwerken.  

De tweede dimensie van het integreren betreft ondersteunende factoren voor 

citymarketingmanagement (Braun, 2008, p. 186): 

- De vertaling van politieke prioriteiten in een omvangrijk citymarketing kader (ter 

voorkoming van negatieve externaliteiten, conflicten en het voorziet in een schakel met 

de bestaande politieke doelstellingen van de stad) 

- De identificatie van citymarketing activiteiten die relevant zijn voor meer dan één 

algemene doelgroep en de ondersteuning van deze activiteiten door een adequaat 

gecoördineerd mechanisme (om het citymarketing management te faciliteren) 

- Citymarketing activiteiten voor bepaalde doelgroepen moeten ondersteund worden door 

coördinerende mechanismen zo dicht mogelijk bij de betreffende doelgroep (een 

fundamenteel beginsel in de marketing, omdat de beoefenaars die het dichtst bij de 

doelgroep staan deze het beste kennen en dat voorkomt dat citymarketing 

onuitvoerbaar wordt) 

- Een flexibele aanpak van citymarketing activiteiten op ruimtelijk niveau (dit maakt het 

mogelijk om buiten de administratieve grenzen te anticiperen op de wensen van de 

doelgroep).  
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Het geïntegreerde kader van Kavaratzis (2009) dat meer de nadruk legt op citybranding bestaat 

uit acht categorieën. Deze acht categorieën ziet hij als de bouwstenen van een geïntegreerde 

aanpak van citybrandmanagement (Kavaratzis, 2009, p. 194):  

 

- Visie en Strategie (de gekozen visie voor de toekomst van de stad en de ontwikkeling van 

een duidelijke strategie ter verwezenlijking van deze visie) 

- Interne Cultuur (het verspreiden van een merkoriëntatie binnen heel het stadsbestuur 

en de marketing als dusdanig) 

- Lokale Gemeenschappen (het stellen van prioriteiten binnen de lokale behoeften; het 

betrekken van de inwoners, de ondernemers en het bedrijfsleven bij de ontwikkeling en 

verwezenlijking van het merk) 

- Synergiën (het werven van instemming en steun onder alle belanghebbenden en het 

voorzien in evenwichtige participatie) 

- Infrastructuur (het voorzien in de basisbehoeften zonder welke de stad niet in staat zal 

zijn om aan de door het merk gewekte verwachting te voldoen) 

- Stadsgezicht en Toegangswegen (het vermogen van de opgebouwde omgeving om 

zichzelf te vertegenwoordigen en het stadsmerk te versterken of te schaden) 

- Potenties (kansen voor doelgroepen van personen (leven in de stad, goede diensten, 

onderwijs, enzovoort) en bedrijven (financiële aspecten, arbeidsmarkt, enzovoort) die 

het potentieel van een plaats aangeven) 

- Communicatie (het bijstellen van alle bewust overgebrachte boodschappen). 

 

Vanwege het uitgebreide karakter van beide geïntegreerde kaders zijn hier slechts de 

hoofdcategorieën beschreven. In de volledige kaders worden de hoofdcategorieën uiteengezet in 

verschillende punten die van belang zijn voor het operationaliseren. De volledige kaders zijn te 

vinden in de bijlagen. Het feit dat beide kaders zeer operationeel zijn pleit voor het gebruik van 

deze kaders in het onderzoek. Braun (2008) legt meer de nadruk op citymarketingactiviteiten 

waarbij de doelgroepen binnen en buiten de stad centraal staan. Kavaratzis (2009) legt meer de 

nadruk op de manier waarop de stad zich presenteert, doormiddel van de infrastructuur, het 

stadsgezicht, de toegangswegen en communicatie. Deze verschillende aspecten lijken met het 

oog op een effectief citymarketingbeleid allen van waarde.  

 



23 
 

3.2.4 De voorwaarden voor het gebruik  

In het geïntegreerde kader van Braun (2008) zijn de twee dimensies belangrijke voorwaarden 

om effectief gebruik te maken van citymarketing. De eerste dimensie gaat over de inbedding van 

citymarketing in het stedelijk beleid en bestaat uit vier punten die deze inbedding stimuleren. 

Deze vier punten zijn als sub-hypotheses getest in de praktijk en aangenomen. Braun (2008, p. 

192) concludeert hieruit dat een geïntegreerde benadering van citymarketing rust op de 

inbedding van citymarketing in het stedelijk beleid. De tweede dimensie bestaat uit de 

ondersteunende factoren voor het beheren van citymarketing. Deze dimensie bestaat eveneens 

uit vier punten die volgens Braun (2008, p. 185) niet gezien kunnen worden als “quick fixes”. Ze 

zijn relevant voor elke stad die bezig is met citymarketing. Ook deze vier punten zijn getest als 

sub-hypotheses in de praktijk en aangenomen. Hieruit concludeert Braun (2008, p. 192) dat een 

geïntegreerde benadering van citymarketing rust op de vier ondersteunende factoren voor 

citymarketing management. Uit het feit dat al deze hypotheses zijn aangenomen op basis van de 

empirische analyse wordt ook de hoofdhypothese aangenomen (Braun, 2008, p. 192): een 

geïntegreerde benadering van citymarketing is een noodzakelijke voorwaarde om effectief 

gebruik te maken van citymarketing. Hierbij moet wel worden benadrukt dat het een 

noodzakelijke voorwaarde is. Daarnaast blijft het nodig om de goede mensen aan te nemen 

omdat de effectiviteit van citymarketing ook berust op de creativiteit en marketing 

vaardigheden die inhoud geven aan de marketing strategie. Deze mensen moeten marketing 

kwalificaties hebben en een solide begrip voor de context waarin citymarketing wordt toegepast 

om bij te dragen aan de effectiviteit van citymarketingbeleid (Braun, 2008). 

De componenten in het kader van Kavaratzis (2009, p. 149) representeren de fasen waarin een 

citybranding beleid zou moeten worden uitgevoerd. Hij benadrukt dat dit proces niet lineair is. 

Het bestaat uit vier fasen die tegelijkertijd plaatsvinden op verschillende niveaus (zie figuur 3.1). 

De componenten zijn met elkaar verbonden op een complexe manier, waarbij ze op elkaar 

inwerken en elkaar herdefiniëren. Door deze interactie is voortdurende controle en 

heroverweging van alle componenten en de gehele strategie een vereiste.  De eerste fase bestaat 

uit het ontwikkelen van een visie en strategie op basis van een marktonderzoek en een analyse 

van de huidige omstandigheden waarin de stad verkeert. In de tweede fase worden hier alle 

relevante belanghebbenden bij betrokken en moeten de visie en strategie worden 

heroverwogen. De derde fase bestaat uit de invoering van de ontwikkelde plannen en acties en 

de feedback op deze invoering. De vierde fase bestaat uit alle communicatieve maatregelen en de 

evaluatie van het effect van deze maatregelen. Ook Kavaratzis (2004) merkt op dat naast de 

besproken fasen de vaardigheden, innovativiteit en verbeeldingskracht van de stadsmarketeer 
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om met nieuwe ideeën, technieken en toepassingen te komen van groot belang is voor de 

effectieve uitvoering van een citymarketingbeleid.  

 

 

Figuur 3.1: Het citybranding proces (Bron: Kavaratzis, 2009, p. 151) 
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3.3 Conceptueel model 

 

Het resultaat van de fusie van de geïntegreerde citymarketingkaders van Braun (2008) en 

Kavaratzis (2009) is weergegeven in het onderstaand conceptueel model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2: Conceptueel model 
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3.3.1 Verantwoording en uitleg van het conceptueel model 

Het conceptueel model bestaat uit vier categorieën onderverdeeld in componenten die 

belangrijk worden geacht voor de uitvoering van een effectief citymarketingbeleid. Deze 

componenten zijn de indicatoren waarmee naar het onderzoeksobject is gekeken. Het 

conceptueel model is dus het analysekader voor de casestudie. De categorieën zijn gebaseerd op 

de fasen die Kavaratzis (2008) beschrijft in het citybranding proces. Dit heeft te maken met het 

feit dat de indicatoren in de categorie Onderzoek betrekking hebben op het voortraject dat een 

stad doorloopt in de ontwikkeling van een citymarketingplan. De fase ter voorbereiding van de 

werkelijke uitvoering van het citymarketingbeleid. In dit voortraject moet rekening zijn 

gehouden met de genoemde indicatoren in deze categorie ter bevordering van de effectiviteit 

van het uit te voeren citymarketingplan van de stad. Daarnaast maken de categorieën het 

overzichtelijker voor de onderzoeker en kunnen zij stap voor stap worden onderzocht. De 

vaststelling van de indicatoren in het conceptueel model heeft plaatsgevonden op basis van een 

vergelijking tussen de citymarketingkaders van Braun (2008) en Kavaratzis (2009). Omdat de 

basis van beide kaders vanuit het marketingperspectief ontwikkeld is, komen veel voorwaarden 

overeen maar worden zij soms anders geduid. Door te onderzoeken welke argumentatie ten 

grondslag lag aan de verschillende voorwaarden kon een selectie worden gemaakt van aspecten 

die gelijk waren aan elkaar. Deze aspecten zijn vervolgens samengevoegd en onder dezelfde 

noemer opgenomen in het conceptueel model. In verband met de overzichtelijkheid en grootte 

van het conceptueel model zijn daarnaast voorwaarden binnen de citymarketingkaders zelf 

gecategoriseerd. Bijvoorbeeld de overeenstemming tussen interne en externe belanghebbenden 

is in het conceptueel model opgenomen onder dezelfde voorwaarde van Overeenstemming 

belanghebbenden. In de evaluatie zal wel rekening worden gehouden met dit onderscheid. De 

verschillen tussen de twee citymarketingkaders zijn vervolgens geanalyseerd en de 

voorwaarden die betrekking hadden op de categorieën Onderzoek of Organisatie en Beleid zijn 

hier aan toegevoegd. De overgebleven voorwaarden hadden in het geval van Braun (2008) 

vooral betrekking op marketingactiviteiten en in het geval van Kavaratzis (2009) op interne en 

externe communicatie. Deze voorwaarden zijn vervolgens in twee aparte categorieën 

toegevoegd aan het conceptueel model. In de fusie zijn alle voorwaarden van de twee 

geïntegreerde citymarketingkaders meegenomen. Dit heeft te maken met het feit dat de mate 

waarin deze voorwaarden afzonderlijk van elkaar de effectiviteit van het citymarketingbeleid 

beïnvloeden niet bekend is. Daarnaast hebben de voorwaarden mogelijk onderling effect op 

elkaar. Het ontbreken van een duidelijke visie zou bijvoorbeeld effect kunnen hebben op de 

consistentie van de communicatie of het ontbreken van een interne en publieke discussie op de 

overeenstemming tussen de belanghebbenden. Het betrekken van alle perspectieven heeft 

geleid tot een conceptueel model dat zeer uitgebreid is, wat gevolgen zal hebben voor de 
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haalbaarheid en praktische toepassing van het model. Vanwege het uitgebreide karakter van het 

model zal vanuit praktische overweging in verband met de tijdsdruk van het onderzoek gekeken 

worden aan welke voorwaarden het citymarketingbeleid van de gemeente Utrecht voldoet, 

zonder verdiepend in te gaan op deze voorwaarden afzonderlijk. Het voordeel van deze 

toepassing met betrekking tot dit onderzoek is dat een algemeen beeld ontstaat van de 

effectiviteit van het citymarketingbeleid in zijn geheel, maar het nadeel is dat het effect van de 

voorwaarden op het beleid afzonderlijk onderbelicht zal blijven. Een vervolgonderzoek over de 

lange termijn zal nodig zijn om de effectiviteit van de afzonderlijke voorwaarden te 

onderzoeken. In de nu volgende paragrafen zullen de voorwaarden opgenomen in het 

conceptueel model meer in detail worden besproken ter verantwoording van het belang. De in 

deze paragrafen beschreven voorwaarden zullen de leidraad vormen voor de evaluatie van het 

citymarketingbeleid van de gemeente Utrecht.  

Onderzoek 

Binnen deze categorie wordt gekeken naar de verschillende stappen die zijn genomen in het 

voortraject met betrekking tot de ontwikkeling van het citymarketingbeleid van de stad. De 

categorie bestaat uit een achttal indicatoren die belangrijk worden geacht in de ontwikkeling en 

evaluatie van een citymarketingplan voordat het plan in de praktijk wordt uitgevoerd. Bij de 

ontwikkeling en evaluatie is het van belang dat een publieke en interne discussie plaatsvindt. Dit 

moet leiden tot een gemeenschappelijke interpretatie, manier van communiceren en steun van 

alle betrokkenen. Er moet verder sprake zijn van een marktonderzoek om de bestaande vraag en 

het imago van de stad op dat moment te onderzoeken. Daarnaast moet een analyse plaatsvinden 

van eventuele problemen die door middel van citymarketing kunnen worden verholpen of 

verminderd (Kavaratzis, 2009). Segmentatie is van cruciaal belang vanwege het grote aantal 

doelgroepen waarmee de stad te maken heeft. Het stelt de stad in staat om voor elke doelgroep 

een apart merk te creëren die allen onder een overkoepelend stadsmerk vallen. De stad moet 

een duidelijke visie hebben om te voorkomen dat het citymarketingbeleid een ongeleid 

projectiel wordt en dat de visie niet concurreert met ander stedelijk beleid. Daarnaast moet de 

visie vanuit een breed perspectief worden bekeken, wat inhoudt dat hij zich niet enkel op 

promotie of bijvoorbeeld toerisme richt. Bij het ontwikkelen van een marketing strategie 

moeten net als bij de visie alle belanghebbenden worden betrokken, waarbij het van belang is 

dat de strategie de visie in elk opzicht ondersteunt. De strategie moet er op gericht zijn de 

beoogde visie te realiseren (Braun, 2008). Daarnaast moet de strategie niet kortzichtig zijn, 

maar bestaan uit een holistisch kader met conceptualisatie en richtlijnen voor de vele 

activiteiten waarmee de stad aangeeft wie hij is en waar hij voor staat. Net als de visie en de 

strategie moeten de doelstellingen in overeenstemming met zoveel mogelijk belanghebbenden 
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worden gekozen. Daarnaast moet sprake zijn van brede doelstellingen op verschillende 

terreinen (Kavaratzis, 2009). De voortgang van de activiteiten die er toe leiden dat de 

doelstellingen worden gehaald moet worden gemeten, en zo nodig aangepast als deze niet 

efficiënt blijken te zijn (Braun, 2008). Voor het citymarketingplan zal gekeken worden of sprake 

is geweest van de ontwikkeling van een eerlijke en grondige analyse (SWOT: Strengths, 

Weaknesses, Oppertunities and Threats). Uit deze SWOT-analyse moet duidelijk naar voren 

komen op welke attracties, bezienswaardigheden en dergelijke de stad zich gaat concentreren. 

De SWOT bestaat uit de sterke en zwakke punten van de stad. Daarnaast moeten in de SWOT de 

belangrijkste trends en ontwikkelingen worden meegenomen (Rainisto, 2003, p.73). Het 

citymarketingbeleid moet gericht zijn op een breed spectrum van doelgroepen. Dit is nodig 

vanwege de verbondenheid tussen de verschillende relevante omgevingen van deze 

doelgroepen. Ook is het van belang dat een analyse wordt gemaakt van de synergiën en 

conflicten tussen belanghebbenden en belangen van de doelgroepen. Dit stimuleert 

samenwerking en zorgt voor een balans tussen de belangen van elke partij. In belang van het 

imago van de stad moet een evaluatie plaatsvinden van de natuurlijk en gebouwde omgeving. 

Om aan de verwachting van de verschillende doelgroepen te voldoen moet ook een evaluatie 

plaatsvinden van de infrastructuur. Opgemerkt moet worden dat in dit onderzoek vanwege de 

tijdsdruk enkel gekeken wordt of evaluaties hebben plaatsgevonden. Een analyse van de inhoud 

en effectiviteit van deze evaluaties is buiten beschouwing gelaten.  

Organisatie en Beleid 

Organisatie en beleid zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de uitvoering van een 

succesvol citymarketingbeleid. Een effectieve organisatiestructuur is gemoeid met de 

organisatie van marketing, publieke en private samenwerking, gemeenschappelijk ontwikkelde 

netwerken en de deelname van bewoners aan het besluitvormingsproces (Kavaratzis, 2009, p. 

132). Voor de samenwerking moet gezocht worden naar relevante belanghebbenden binnen en 

buiten de stad. Een duidelijke rolverdeling tussen deze belanghebbenden is essentieel. 

Daarnaast is het van belang dat sprake is van een sterk leiderschap vanwege de complexiteit van 

het besluitvormingsproces. Effectief leiderschap is noodzakelijk voor de organisatie van de 

verschillende relaties en voor het ontwikkelen en onderhouden van kennisnetwerken (Braun, 

2008). Binnen de organisatie is een brede overeenstemming tussen de verschillende 

belanghebbenden noodzakelijk. Deze overeenstemming zorgt voor een consistente 

communicatie en daarnaast vergroot dit de effectiviteit ten aanzien van het behalen van de 

doelstellingen. Om conflicten te voorkomen met andere beleidsterreinen moet citymarketing 

deel uitmaken van het politieke programma. Daarnaast benadrukt dit de prioriteit en het lange 

termijn karakter van citymarketing. De aanwezigheid van verschillende werkgroepen is ook van 
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belang. Deze werkgroepen, bestaande uit bewoners, lokale organisaties, bedrijven en de 

gemeente, dienen om overeenstemming, feedback, initiatieven en een gevoel van betrokkenheid 

bij het beleid te creëren. Dit gevoel van betrokkenheid stimuleert een proactieve houding ten 

opzichte van de uitvoering van projecten.  

Marketingactiviteiten  

Deze categorie benadrukt het belang van de verschillende marketingactiveiten. Deze moeten 

worden toegepast op specifieke en algemene doelgroepen (Braun, 2008). Het doel van deze 

splitsing is het beter voorzien in de behoeften en wensen van de specifieke doelgroepen. 

Daarnaast zorgen de algemene marketingactiviteiten voor het verbeteren van het stadsimago. 

Bij de uitvoering van de verschillende marketingactiviteiten is het van belang dat dit wordt 

gecoördineerd en georganiseerd door een belanghebbende die dicht bij de betreffende 

doelgroep staat. Deze belanghebbende kent de behoeften en wensen van de doelgroep het beste, 

en is mogelijkerwijs bekend met de juiste kanalen ter bevordering van de effectieve uitvoering. 

De marketingactiviteiten moeten niet enkel binnen de eigen administratieve grenzen 

plaatsvinden. Het grootste deel van de potentiele “klanten” bevinden zich buiten deze grenzen.  

Interne en externe communicatie 

De interne en externe communicatie van alle belanghebbenden bij het citymarketingproces 

moet consistent zijn (Kavaratzis, 2009). Dit is essentieel voor het opbouwen van een sterk merk. 

Inconsistente communicatie kan leiden tot versplintering van een imago dat jaren heeft gekost 

om op te bouwen. Het is dus van belang dat aandacht wordt besteed aan communicatieve 

ontwikkeling ter verbetering van de communicatieve vaardigheden. Consistentie in de interne 

communicatie zorgt eveneens voor een effectiever beleid. Er is op deze manier geen sprake van 

verwarring over de te bewandelen weg en het uiteindelijke doel. Een ander belangrijk aspect in 

dit kader is de openbare beschikbaarheid van informatie. Iedereen moet toegang hebben tot de 

documentatie die de ontwikkeling en de uitvoering van het citymarketingbeleid verantwoordt. 

Om een visuele identiteit te creëren moet sprake zijn van een beeldmerk. Dit kan in de vorm van 

een logo of slagzin. Deze visuele identiteit is van belang voor de herkenbaarheid van het 

stadsmerk en draagt bij aan de effectiviteit van reclame en promotiemateriaal. Reclame 

(advertenties, publiciteit, publieke relaties) en promotiemateriaal (folders, website, goodies) 

zorgen voor de versterking van het merkimago.  
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Hoofdstuk 4: Methodologie 

 

In dit hoofdstuk zal worden beschreven wat de opzet en aanpak is van het onderzoek. Het is 

opgebouwd uit vier paragrafen waarin achtereenvolgens zullen worden beschreven: type 

onderzoek, onderzoekstrategie, case selectie, verantwoording van de interviews en het 

onderzoeksmodel. 

 

4.1 Type onderzoek 

Het type onderzoek dat zal worden gebruikt om de doelstelling te verwezenlijken en de 

hoofdvraag te beantwoorden is een praktijkgericht onderzoek (Verschuren & Doorewaard, 

2007). Bij dit praktijkgerichte onderzoek gaat het om het evalueren van het huidige beleid 

betreffende citymarketing van Utrecht. Binnen dit praktijkgerichte onderzoek zal gekozen 

worden voor een evaluatieonderzoek. In dit evaluatieonderzoek zullen de theoretische inzichten 

op het gebied van citymarketing als voorwaarden dienen voor een effectief citymarketingbeleid. 

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de theorieën van Braun (2008) en Kavaratzis (2009), die 

beiden een geïntegreerd citymarketingkader hebben ontwikkeld. De totstandkoming van deze 

twee kaders en de voorwaarden die in deze twee kaders worden beschreven zijn de basis voor 

de ontwikkeling van een conceptueel model bestaande uit de indicatoren waarmee naar het 

onderzoekobject zal worden gekeken. Het conceptueel model komt voort uit de gelijkenissen 

tussen de twee kaders, en daarnaast uit de verschillen die van belang worden geacht voor de 

effectiviteit van een citymarketingbeleid. In het hoofdstuk “De voorwaarden voor een effectief 

citymarketingbeleid” is het conceptueel model nader toegelicht. 

 

 4.2 Onderzoekstrategie 

Als onderzoekstrategie wordt gekozen voor een enkelvoudige casestudy. Aan de hand van deze 

casestudy kan een diep en integraal inzicht worden verkregen van het onderzoeksobject als 

geheel. Dit is van belang voor het onderzoek omdat het conceptueel model uit een groot aantal 

indicatoren bestaat die van belang kunnen zijn voor de effectiviteit van het citymarketingbeleid. 

Door te kiezen voor een enkelvoudige casestudy kunnen, ook vanwege de tijdsdruk van dit 

onderzoek, al deze indicatoren worden onderzocht om een beter inzicht te krijgen in het 

citymarketingbeleid als geheel. Omdat het in dit onderzoek slechts een casestudy betreft wordt 

er gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden (Verschuren & Doorewaard, 2007). Om de 

gegevens te verzamelen zal een empirisch onderzoek in het veld plaatsvinden. De basis voor het 

empirisch onderzoek is een inhoudsanalyse van beschikbare documentatie over het 
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citymarketingbeleid van Utrecht. Omdat het onderzoeksobject een gemeente betreft is veel 

documentatie openbaar beschikbaar. Daarnaast is citymarketing een proces waarbij veel 

externe partijen betrokken zijn, zoals communicatiebureaus en lokale belangenverenigingen, die 

informatie publiceren. Ook staat de gemeente Utrecht veelal in de belangstelling van de media, 

die over de verschillende activiteiten met betrekking tot citymarketing schrijven. Vanwege het 

openbare karakter, de publieke belangstelling en de vele betrokkenen kan door middel van een 

inhoudsanalyse veel relevante informatie worden verkregen over het citymarketingbeleid. 

Omdat bij het proces veel partijen betrokken zijn en omdat de planning vermeld in de 

documenten niet altijd overeen hoeft te komen met de daadwerkelijke uitvoering wordt 

aanvullende informatie verkregen uit een drietal semi-gestructureerde (face-to-face) interviews. 

Paragraaf 4.4 wordt gewijd aan de verantwoording van deze interviews. In het onderstaande 

schema is een overzicht gegeven van de toepassing van deze methoden met betrekking tot de 

voorwaarden in het conceptueel model: 

 

Gebruikte methoden: Voorwaarden conceptueel model per categorie: 

 

Inhoudsanalyse 

 
- Onderzoek (alle voorwaarden) 

- Organisatie en beleid (alle voorwaarden) 

- Marketingactiviteiten (alle voorwaarden) 

- Interne en externe communicatie (alle voorwaarden) 

 

 

 

Interviews 

- Onderzoek  

          - Interne en publieke discussie 
          - Analyse synergiën en conflicten belanghebbenden 

       -      Organisatie en beleid 

                         - Selectie relevante belanghebbenden 
                         - Overeenstemming belanghebbenden  

       -     Marketingactiviteiten 

                         - Coördinatie door passende belanghebbende 

       -      Interne en externe communicatie 

                         - Consistentie 

Figuur 4.1: Verantwoording gebruikte methoden 
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 4.3 Case selectie 

Het onderzoeksobject is het Programmabureau Stadspromotie van de gemeente Utrecht. De 

documentatie over het Programmabureau Stadspromotie bestaat uit recente rapporten, 

beleidsstukken en ander gepubliceerd of mogelijk ongepubliceerd materiaal. Deze documenten 

zullen in het veld of via het internet worden verkregen. Het doel is om een zo diep mogelijk 

inzicht te verkrijgen in het huidige citymarketingbeleid van Utrecht. De keuze om het onderzoek 

op de gemeente Utrecht te betrekken komt voort uit het feit men relatief kort geleden met een 

nieuw citymarketingprogramma van start is gegaan, sinds januari 2010. Er is een lange periode 

van reorganisatie en heroriëntatie vooraf gegaan aan het nieuwe citymarketingprogramma, 

waarbij de economische recessie mogelijk van grote invloed is geweest op het programma-

budget (Gemeente Utrecht, 2007, 2008, 2009, 2010). Daarnaast lijkt het dat Utrecht te kampen 

heeft met een imagoprobleem, het kan zich lastig van andere steden onderscheiden. Utrecht 

staat bijvoorbeeld enkel bekend als het middelpunt van Nederland of als gezellige stad 

(Gemeente Utrecht, 2010). Het nieuwe citymarketingplan moet mensen ertoe bewegen Utrecht 

verder te verkennen. Een mooi uitgangspunt voor dit onderzoek.  

 

4.4 Verantwoording van de interviews 

De interviews die zijn afgenomen voor dit onderzoek dienen als aanvullende informatie op de 

documentatie. Zoals in figuur 4.1 op de vorige pagina is te zien kan de documentatie tot op zeker 

hoogte voorzien in de informatie met betrekking tot alle voorwaarden in het conceptueel model. 

Deze informatie is alleen niet per definitie conform de werkelijkheid. In dit kader zijn een drietal 

semi-gestructureerde interviews afgenomen. De selectiecriteria voor de interviews waren dat de 

geïnterviewde volgens de theorie betrokken zou moeten zijn bij het citymarketingbeleid en dat 

er sprake moest zijn van een interne (gemeentelijke) en externe (onafhankelijke) belang-

hebbende. In dit kader zijn twee afdelingshoofden binnen de gemeente en de accountmanager 

Utrecht van de Kamer van Koophandel geïnterviewd. In de interviews is ten eerste gevraagd 

over wat de geïnterviewde verstonden onder de term citymarketing en wat volgens hen de 

waarde was van citymarketing voor de gemeente Utrecht. Dit is gevraagd om te kijken wat de 

kennis was van de belanghebbenden over citymarketing in algemene zin en met betrekking tot 

de gemeente Utrecht. Daarnaast is gevraagd over de betrokkenheid van de belanghebbende in 

de ontwikkeling van het citymarketingbeleid en vervolgens bij uitvoer van het citymarketing-

beleid. Dit is gevraagd vanwege de vele aspecten waarbij de belanghebbende betrokken dienden 

te worden. En tot slot zijn er vragen gesteld over de communicatie om te kijken of er vanuit het 

Programmabureau Stadspromotie richtlijnen waren gesteld in verband met de consistentie.  
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4.5 Onderzoeksmodel 

In de onderstaande figuur is visueel weergegeven hoe het doel van het onderzoek zal worden 

bereikt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       (A)       (B)        (C)         (D) 

 

Figuur 4.2: Onderzoeksmodel 

 

De citymarketing theorie van Braun en de citybranding theorie van Kavaratzis bepalen samen de 

belangrijkste voorwaarden voor een effectief citymarketingbeleid. Daarnaast heeft het 

vooronderzoek de bedoeling om de verschillende aan de theorie ontleende inzichten toe te 

spitsen op het onderzoek (Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 71) (Deel A). De theorieën van 

Braun en Kavaratzis gecombineerd vormen een geïntegreerd citymarketingmodel vanuit 

verschillende perspectieven, dat vervolgens wordt afgezet tegen het huidige citymarketingbeleid 

van Utrecht (Deel B). Daarna worden de verschillen en overeenkomsten geanalyseerd (deel C), 

en worden voorstellen en aanbevelingen gedaan over een mogelijke aanpassing van het 

citymarketingbeleid van de gemeente Utrecht. Daarnaast is het mogelijk dat dit onderzoek 

nieuwe inzichten zou kunnen opleveren voor de theorie (Deel D). 
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Hoofdstuk 5: Het citymarketingbeleid van Utrecht 
 

5.1 Inleiding 

Utrecht is de vierde stad van Nederland naar inwonertal en heeft een rijke geschiedenis. De bijna 

2000-jaar oude stad heeft een uniek grachten- en wervenstelsel en de Dom en de vele kerken 

wijzen op het feit dat Utrecht ooit het religieuze centrum van Nederland was (Gemeente Utrecht, 

2010). Vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft Utrecht zich langzaam ontwikkeld van een 

industriestad tot een dienstenstad. Het heeft het hoogste aandeel hoogopgeleiden en het hoogste 

percentage creatieven van Nederland volgens de Atlas van Gemeenten (Gemeente Utrecht, 

2010). Daarnaast heeft Utrecht de beste universiteit van Nederland en neemt het de 11e plaats in 

op de ranglijst van beste universiteiten van Europa (ShanghaiRanking consultancy, 2010). 

Utrecht wil (inter)nationaal en regionaal sterker herkend en uitgedragen worden als stad van 

kennis en cultuur. Dit moet op de lange termijn leiden tot sociaal, cultureel en economische 

voordeel voor de hele stad (Gemeente Utrecht, 2010). Utrecht is van mening dat het op goud zit, 

maar dit moet nog worden verzilverd. Met dit goud doelt men op historie, binnenstad, talent, 

studenten, universiteit, schrijvers en dichters, dat door middel van stadspromotie moet worden 

verzilverd in de vorm van een onderscheidend imago ter bevordering van de concurrentie-

positie. De Utrechtse wethouder van Economische Zaken voegt hier aan toe: “Juist in deze 

economisch mindere tijden is het zaak dat mensen en bedrijven om de juiste redenen voor 

Utrecht kiezen. Anders mis je positieve nieuwe impulsen qua werkgelegenheid, talent en 

bedrijvigheid.” (Gemeente Utrecht, 2010, p. 1). In een onderzoek van Binnenlands Bestuur, 

uitgevoerd door TNS NIPO, staat Utrecht op de zesde plaats wat betreft uitstraling. De steden 

Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Groningen en Almere blijven Utrecht voor (Binnenlands 

Bestuur, 2010). De meeste mensen zien Utrecht als een mooie, aantrekkelijke en gezellige stad, 

maar vooral mensen van buiten Utrecht weten dit niet te onderbouwen. Het gepercipieerde 

imago is nog niet op het niveau van de gewenste identiteit (Gemeente Utrecht, 2010). Het 

verbeteren van de concurrentiepositie van de stad lijkt een mindere noodzaak. De 

concurrentiepositie van de regio Utrecht is de beste van Europa, zo blijkt uit de EU Regional 

Competitiveness Index 2010 (Europese Commissie, 2010).  

De bovengenoemde aspecten zijn de uitgangspunten van het nieuwe citymarketingbeleid van de 

stad. Na twee jaar van voorbereiding is in 2010 het beleid van start gegaan. Het Utrecht 

Development Board geeft richting aan de toekomstvisie van de stad en het Programmabureau 

Stadspromotie beheert het stadsmerk en coördineert en stuurt de citymarketingactiviteiten 

conform het Programma Stadspromotie 2008 - 2011 (Gemeente Utrecht, 2010). De 
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doelstellingen zijn: het beter positioneren van het merk Utrecht, evenementen, projecten en 

activiteiten benutten voor versterking van het merk en het vergroten van de betrokkenheid van 

doelgroepen. De toekomstagenda van Utrecht richt zich vooral op de eerder genoemde aspecten 

van kennis en cultuur en de verbetering van de infrastructuur en de lokale democratie. Hierbij 

zijn de Vrede van Utrecht in 2013 en de verkiezing van culturele hoofdstad van Europa in 2018 

de belangrijkste mijlpalen.  

 

5.2 Onderzoek 

In deze paragraaf zal worden besproken welke onderzoeken er vooraf zijn gegaan aan de 

ontwikkeling van het citymarketingbeleid van de stad Utrecht. Onderzoek kan gezien worden als 

de belangrijkste eerste stap in de ontwikkeling van een citymarketingbeleid (Braun, 2008, 

Kavaratzis, 2009). Hierin is kennis van de bestaande vraag, het bestaande imago en de 

identificatie van bestaande problemen die door middel van citymarketing zouden kunnen 

worden opgelost of verminderd van belang voor de ontwikkeling van de visie, strategie en 

doelstellingen. Daarnaast moeten in het onderzoeksproces en de ontwikkeling van het 

citymarketingplan de belanghebbenden worden betrokken om in de behoeften van deze 

groepen te voorzien en ter bevordering van een brede ondersteuning van het citymarketingplan.  

De eerste aanzet tot een nieuw citymarketingbeleid is een in 2008 door de gemeente Utrecht 

gepubliceerd onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC) en 

bestaat uit een zevental kapitalen welke in de juiste samenhang kunnen zorgen voor een 

duurzame lokale economie (Gemeente Utrecht, 2008). De zeven kapitalen van de stad Utrecht 

zijn: samenleving en mensen, milieu en leefbaarheid, cultuur en creativiteit, informatie en 

communicatietechnologie, democratie en overheid, kenniseconomie en onderwijs, en 

infrastructuur en mobiliteit. De informatie voor het onderzoek is verkregen doormiddel van een 

vragenlijst. Deze vragenlijst is gestuurd aan bedrijven, maatschappelijke instellingen, de politiek 

en het bestuur van de gemeente Utrecht. Bij het onderzoek worden belanghebbenden betrokken, 

maar het vermeldt niet welke en het aantal bedrijven, maatschappelijke instellingen en 

sleutelfiguren dat aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Ook ontbreekt de betrokkenheid van 

de inwoners bij het onderzoek, die in het licht van de zeven onderzochte kapitalen waardevolle 

informatie zouden kunnen leveren. De onderzochte kapitalen zijn elk vertaald naar een SWOT-

model dat weergeeft wat de sterke en zwakke punten zijn van het kapitaal, de kansen voor 

verbetering en mogelijke bedreigingen voor de toekomst. Uit het onderzoek blijkt dat Utrecht 

goed scoort op de kapitalen kennis en cultuur en slecht scoort op de kapitalen infrastructuur en 

lokale democratie (Gemeente Utrecht, 2008). Hieruit zijn een aantal verbeterpunten 
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geformuleerd waarop Utrecht zich in de toekomst zou moeten richten: verbetering van de 

samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, een sterke nationale en internationale 

concurrentiepositie op het gebied van cultuur, meer betrokkenheid van bedrijven en instellingen 

bij het gemeentelijk beleid en een verbetering van de infrastructuur en mobiliteit. De algemene 

conclusie van het onderzoek is dat Utrecht behoefte heeft aan een heldere toekomstvisie. Deze 

visie zou met behulp van zoveel mogelijk betrokkenen en een strategische toekomstagenda 

onder leiding van het in 2009 opgerichte onafhankelijke adviesorgaan Utrecht Development 

Board (UDB) moeten worden gerealiseerd (Gemeente Utrecht, 2008). Een jaar na de publicatie 

van het PwC onderzoek werd in 2009 het Programma Stadspromotie 2008-2011 gepubliceerd 

door de gemeente Utrecht. Dit programma beschrijft de aanpak van het nieuwe 

citymarketingbeleid voor een periode van vier jaar. De informatie in het programma is voor een 

groot deel gebaseerd op een in 2007 uitgevoerd onderzoek van het adviesbureau USBO van de 

Universiteit Utrecht (van Santen, 2008). Dit adviesbureau krijgt geen vermelding als bron van 

het programma. De enige bron die wordt vermeld is ContinuVakantieOnderzoek, een rapport 

van het NTBC-NIPO dat inzicht biedt in alle trends en ontwikkelingen op de Nederlandse 

vakantiemarkt (NTBC-NIPO, n.d.). Daarnaast wordt er in het programma wel kort gerefereerd 

aan het onderzoek van PwC in 2008, maar lijken de resultaten van dit onderzoek niet te zijn 

meegenomen in de ontwikkeling van het Programma Stadspromotie. Uit het programma komen 

geen duidelijke visie en strategie naar voren. Onder het kopje “Waarom een Programma 

Stadspromotie?” staat een aantal aspecten beschreven die als visie zouden kunnen worden 

beschouwd, maar deze worden niet als zodanig geduid (Gemeente Utrecht, 2009, p. 2). Er staat 

dat Utrecht zijn succesfactoren moet verzilveren, waarmee men doelt op de kwaliteiten van de 

stad in de vorm van het historisch centrum, het brede winkelaanbod, de vele culturele 

voorzieningen en de onderwijs- en kennisinstellingen. Daarnaast moet Utrecht een sterk merk 

worden, moet de concurrentiepositie ten opzichte van andere steden worden verbeterd, wil 

Utrecht internationale ambities waarmaken en moet de stad aantrekkelijk blijven in perioden 

van forse groei. Utrecht hoopt dit te bereiken door intensieve samenwerking met interne 

partners binnen de gemeente, veel aandacht voor samenhang met externe partners, 

programmasturing door het Programmabureau Stadspromotie, het betrekken van de bewoners 

van de stad en keuzes maken voor minstens tien jaar (Gemeente Utrecht, 2009). Deze aspecten 

hebben doen denken aan een strategie, maar worden net als in het geval van de mogelijke visie 

niet als strategie van het citymarketingbeleid neergezet. Het ontbreken van een duidelijke visie 

en strategie in het programma heeft mogelijk te maken met het feit dat de Utrecht Development 

Board in samenwerking met de betrokkenen verantwoordelijke wordt geacht voor de 

ontwikkeling van de visie en strategie, zoals beschreven in het onderzoek van PwC (Gemeente 

Utrecht, 2008). In 2010 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de UDB genaamd de Rooie 
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Droath waarbij aan het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de lokale politiek 

gevraagd werd om met suggesties te komen voor een visie en strategie (Utrecht Development 

Board, n.d.). De bijeenkomst heeft echter tot op de dag van vandaag, anderhalf jaar na de 

lancering van het nieuwe citymarketingbeleid, nog niet kunnen leiden tot een duidelijk 

geformuleerde gemeenschappelijke visie en strategie. Het gevaar van het ontbreken van deze 

visie en strategie is dat het ontwikkelde Programma Stadspromotie 2008-2011 een ongeleid 

projectiel kan worden. De visie zou namelijk een impuls, richting en een betekenis moeten geven 

aan het citymarketingbeleid. Geen duidelijke strategie betekent het ontbreken van een holistisch 

kader met duidelijke richtlijnen en conceptualisatie van de vele activiteiten waarmee de stad 

aangeeft wie hij is en waar hij voor staat (Kavaratzis, 2009). Verder worden in het Programma 

Stadspromotie vier kernwaarden beschreven op basis waarvan het merk moet worden 

opgebouwd: talent, historie, vernieuwend en persoonlijk (Gemeente Utrecht, 2009). Deze vier 

kernwaarden zijn ontwikkeld in samenwerking met betrokkenen en deskundigen, maar wie 

deze betrokkenen en deskundigen zijn wordt niet vermeld. Uit de interviews blijkt dat deze 

kernwaarden nu zijn veranderd in kennis en cultuur als gevolg van een conflict tussen het 

Programmabureau Stadspromotie en de gemeente. De kernwaarden kennis en cultuur komen 

naar alle waarschijnlijk voort uit de twee kapitalen kenniseconomie en onderwijs en cultuur en 

creativiteit waarop Utrecht in het PwC onderzoek uit 2008 het beste scoorde. Over deze gekozen 

kernwaarden die het merk Utrecht moeten vormen bestaat nog steeds onenigheid. Dit blijkt uit 

de notulen van een bijeenkomst met communicatiedeskundigen op 28 februari 2010 

georganiseerd door het Programmabureau Stadspromotie (Jannemarie, 2011). De bijeenkomst 

werd gedomineerd door vragen als: waarom de ondernemers niet zijn betrokken in het 

voortraject, waarom er geen rekening is gehouden met Utrechters die niets hebben met kennis 

en cultuur en wat de volgende stap is in het proces met kennis en cultuur als kernwaarden. Er 

was veel onduidelijkheid over de gemaakte keuzen in het Programma Stadspromotie. Ook één 

van de respondenten uit de interviews zegt dat “je merkt dat er een spanningsveld aanwezig is 

tussen aan de ene kant wat stadspromotie aan product verkoopt, kennis en cultuur, en datgene 

wat ondernemers van belang vinden” (M. Hessels, persoonlijke communicatie, 1 mei, 2011). Bij 

de keuze van de kernwaarden is door de gemeente onvoldoende prioriteit gegeven aan de 

wensen en behoeften van lokale gemeenschappen (bewoners, ondernemers en lokale 

belangenorganisaties). Met behulp van de doelstellingen in het Programma Stadspromotie wil 

Utrecht zich profileren als een stad met een aantrekkelijk en concurrerend klimaat. De drie 

doelstellingen die worden genoemd zijn: een betere positionering van het merk Utrecht, 

evenementen, projecten en activiteiten (beter) benutten voor versterking van het merk Utrecht 

en het vergroten van de betrokkenheid van de doelgroepen (potentiele) bewoners, bedrijven, 

studenten en bestuurders (Gemeente Utrecht, 2009). Van belang voor de ontwikkeling van de 
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doelstellingen is dat deze in overeenstemming met de belanghebbenden worden gekozen 

(Kavaratzis, 2009). De doelstelling om deze belanghebbenden te betrekken bij het proces is dan 

achterhaald. Ze moeten gericht zijn op verschillende terreinen van de belanghebbenden zodat zij 

kunnen participeren in de uitvoering en de evaluatie van de gekozen acties. Zonder deze 

betrokkenheid is het moeilijk om realistische en haalbare doelstellingen te formuleren (Braun, 

2008). In het Programma Stadspromotie heeft de stad Utrecht gekozen voor vijf doelgroepen: 

bewoners, studenten, bezoekers, bedrijven en bestuurders/beslissers. Dit is een breed spectrum 

aan doelgroepen waarbij niemand wordt uitgesloten. Een mogelijk probleem van deze brede 

selectie is dat het moeilijk is voor betrokken organisaties om producten effectief te kunnen 

aanbieden, mede door de schaarste van middelen. Er moet een balans worden gevonden tussen 

de behoeften van deze doelgroepen om de effectiviteit van de marketingactiviteiten te vergroten 

(Braun, 2008). In het programma is hier nog geen rekening mee gehouden. Een ander belangrijk 

aspect van het onderzoeksproces is een imago-onderzoek onder de doelgroepen. De informatie 

uit dit imago onderzoek is van belang voor de ontwikkeling van de visie, strategie en 

doelstellingen. Er heeft een imago-onderzoek plaatsgevonden voor de ontwikkeling van het 

Programma Stadspromotie, maar enkel de bewoners van de stad zijn hierbij betrokken. Pas eind 

2009 heeft de gemeente Utrecht opdracht gegeven aan het bureau Motivaction om het imago 

van de stad te meten en de resultaten van deze nulmeting zijn in februari 2010 gepubliceerd 

(Gemeente Utrecht, 2010). Bij deze nulmeting zijn de inwoners van de gemeente Utrecht, 

inwoners van de provincie Utrecht en Nederlanders betrokken. Het imago onderzoek was vooral 

gericht op in hoeverre het gewenste imago van Utrecht, namelijk die van kennis en cultuur, 

overeenkwam met het werkelijke imago van de stad. De conclusie van het onderzoek is dat 

Utrecht een onduidelijk profiel heeft en dat het gepercipieerde imago van de stad ver van de 

gewenste identiteit ligt (Gemeente Utrecht, 2010). Utrecht is van plan om deze meting elk jaar 

uit te voeren om de effectiviteit van het citymarketingbeleid te meten. De vervolgmeting eind 

2010 liet geen noemenswaardige veranderingen zien ten opzichte van de nulmeting (Gemeente 

Utrecht, 2011). Naast het imago wil Utrecht de effectiviteit van het citymarketingbeleid jaarlijks 

meten door middel van de score op ranglijsten van de Atlas voor Gemeenten en de Monitor 

Toerisme (Gemeente Utrecht, 2009). De Atlas voor Gemeenten biedt informatie met betrekking 

tot onder andere werkgelegenheid, woonaantrekkelijkheid, evenementen en dienstverlening. 

Met behulp van een Monitor Toerisme worden statistische gegevens bijgehouden over 

toeristische en zakelijke bezoekers. Daarnaast is door middel van Stadslabs, bijeenkomsten waar 

belanghebbenden aan kunnen deelnemen, een inventarisatie gemaakt van de gebouwde 

omgeving waarbij gekeken naar markante panden die in de toekomst hun functie verliezen. Deze 

panden zouden dan een nieuwe functie moeten krijgen om de aantrekkingskracht van de stad te 

vergroten. In het programma is men van plan meerdere stadslabs te ontwikkelen om de 
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participatie van belanghebbende te vergroten (Gemeente Utrecht, 2009). De uitbreiding van het 

aantal stadslabs had echter in het onderzoeksproces moeten gebeuren, zodat naast de 

inventarisatie van de gebouwde omgeving participatie had kunnen plaatsvinden op meerdere 

terreinen. Over het algemeen is te concluderen dat in de onderzoeksfase en ontwikkeling van het 

citymarketingplan te weinig participatie heeft plaatsgevonden van interne en externe 

belanghebbenden. Er is vooral sprake geweest van een top-down aanpak, waardoor veel 

belanghebbenden zich niet kunnen identificeren met de gemaakte keuzen. Dat een dergelijk top-

down aanpak werkt is volgens Braun (2008) een utopie. Pas na de presentatie van het 

Programma Stadspromotie kregen de meeste belanghebbenden de kans om eenmaal feedback te 

geven op het programma, zo zegt één van de respondenten in de interviews. Wat men 

vervolgens met deze feedback gedaan heeft is niet terug gecommuniceerd (M. Hessels, 

persoonlijke communicatie, 1 mei, 2011). 

 

5.3 Organisatie en Beleid 

In deze paragraaf zijn de organisatie en het beleid van de gemeente Utrecht betreffende 

citymarketing geëvalueerd. In deze evaluatie waren de inbedding van citymarketing in het 

politieke programma, een duidelijke organisatie-structuur, de selectie en betrokkenheid van 

relevante belanghebbenden, overeenstemming tussen belanghebbenden en de aanwezigheid 

van werkgroepen de belangrijkste criteria voor de effectiviteit van het citymarketingbeleid.  

Sinds 2008 maakt citymarketing deel uit van het politieke programma van de gemeente Utrecht 

en in de programmabegroting van de gemeente is er jaarlijks budget vrijgemaakt voor de 

ondersteuning van projecten en evenementen met betrekking tot citymarketing (Gemeente 

Utrecht, 2008, 2009, 2010, 2011). Op basis hiervan kan gezegd worden dat citymarketing deel 

uitmaakt van de politieke prioriteiten van de gemeente. Het Programmabureau Stadspromotie is 

verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het citymarketingbeleid. Het 

programma-bureau is een onafhankelijke afdeling binnen de gemeente dat sturing geeft aan het 

ontwikkelde Programma Stadspromotie. De taken van het programmabureau zijn het beheer 

van het merk Utrecht, de marketing, promotie, subsidiering en facilitering van projecten en 

evenementen en het onderhouden van de interne en externe relaties met belanghebbenden. Het 

programmabureau voert vooral de regie, de uitvoering ligt bij de sectoren of externe partners 

(Gemeente Utrecht, 2009). Het feit dat er een aparte afdeling is voor citymarketing binnen de 

gemeente dat sturing geeft aan alle marketing gerelateerde activiteiten is een goede basis voor 

citymarketing (Braun, 2008). Het bevordert de samenhang, coördinatie en presentatie van 

marketing en promotie en het voorkomt mogelijke conflicten met ander stedelijk beleid. Het 
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stelt de gemeente in staat een consistent beeld uit te dragen van het merk Utrecht. Om 

ondersteuning te bieden aan het programmabureau is de Utrecht Development Board (UDB) 

opgericht (Gemeente Utrecht, 2009). De Utrecht Development Board is een onafhankelijke 

adviesraad bestaande uit 14 invloedrijke leden van bedrijven, instellingen, de universiteit, 

culturele en maatschappelijke sectoren en de gemeente Utrecht (Utrecht Development Board, 

n.d.). Deze publiek-private samenwerking met leiders uit verschillende sectoren is bevorderlijk 

voor het opbouwen en onderhouden van netwerken (Braun, 2008). De taken van de UDB zijn 

gericht op het ontwikkelen van een lange termijn visie en strategie, zorgen voor inspiratie en 

consensus over de lange termijn ambities, ontwikkelingen en marketing van de stad en het 

versterken van het organiserend vermogen, de promotie, de lobby en het verbinden van 

netwerken (Utrecht Development Board, n.d.). De samenwerking met relevante 

belanghebbenden vindt voornamelijk plaats in stichtingen en Stadslabs. De stichtingen zijn 

gericht op aankomende evenementen, zoals de Vrede van Utrecht in 2013 en Utrecht Europees 

Culturele Hoofdstad 2018. De stichtingen komen periodiek samen en hierbij worden naast de 

relevante afdelingen binnen de gemeente ook bedrijven en lokale belangenorganisaties 

betrokken bij de planning en uitvoering van het beleid (Utrecht Development Board, n.d.). Hier 

vindt een duidelijke rolverdeling plaats tussen de verschillende private en publieke partijen. De 

stadslabs worden georganiseerd door de UDB en het Programmabureau Stadspromotie. In de 

stadslabs georganiseerd door de UDB komen deskundigen en verantwoordelijken uit 

verschillende sectoren driemaal bijeen om een specifiek onderwerp te behandelen en daarover 

advies te geven aan de gemeente. Naast de stichtingen gericht op evenementen is dit een goed 

initiatief om voor andere voor citymarketing relevante onderwerpen de samenwerking met 

belanghebbenden te zoeken, maar sinds de oprichting in 2009 heeft onder leiding van de UDB 

slechts één Stadslab plaatsgevonden (Utrecht Development Board, n.d.). In de Stadslabs 

georganiseerd door het Programmabureau Stadspromotie participeren, naast deskundigen en 

verantwoordelijken uit verschillende sectoren, ook betrokken bewoners. In totaal zijn er vier 

Stadslabs opgericht voor de langere termijn: Betekenisvolle gebouwen, Nieuwe spraakmakende 

gebouwen, Gaming en Kennis. Andere initiatieven om de betrokkenheid van belanghebbenden te 

vergroten hebben plaatsgevonden in de vorm van een aantal bijeenkomsten (Gemeente Utrecht, 

2010). De UDB heeft in 2010 een bijeenkomst georganiseerd waarbij belanghebbenden de kans 

hadden om suggesties te geven over de toekomstvisie en strategie van de stad (Utrecht 

Development Board, n.d.). Deze bijeenkomst heeft nog niet geleid tot een duidelijke formulering 

van deze visie en strategie. Los van het feit dat de visie en strategie al ontwikkeld hadden 

moeten worden in de onderzoekfase van het citymarketingplan om richting en sturing te geven 

aan het beleid, had sprake moeten zijn van een werkgroep die zorgde voor het uitwerken en 

opstellen van de visie en strategie en waarin die visie en strategie en de daaraan verbonden 
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doelstellingen periodiek worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld (Braun, 2008, Kavaratzis, 

2009). Daarnaast heeft in 2011 onder leiding van de UDB nog een bijeenkomst plaatsgevonden 

met belanghebbenden uit het bedrijfsleven, de gemeente en maatschappelijke instellingen. In 

deze bijeenkomst kregen de belanghebbenden de kans om initiatieven te opperen voor de 

stadsagenda, projecten die zij van belang achtten voor de promotie van de stad (Utrecht 

Development Board, n.d.). In het belang van de betrokkenheid en ondersteuning voor het 

citymarketingbeleid zouden deze bijeenkomsten periodiek moeten plaatsvinden. Probleem is 

dat de UDB slechts een adviserende rol vervult die geen garantie biedt dat de initiatieven ook 

daadwerkelijk in het Programma Stadspromotie worden opgenomen. Aan de wil om op 

regelmatige basis samen te komen in een werkgroep onder leiding van het Programmabureau 

Stadspromotie ontbreekt het niet. De accountmanager Utrecht van de Kamer van Koophandel 

vindt dat “als je citymarketingactiviteiten doet dan moet je dat samen doen met de partijen in de 

stad die er toe doen, daar zijn wij toe bereid. Als er hand- en spandiensten nodig zijn, als we 

samen kunnen optrekken om iets voorelkaar te krijgen, dan is dat prima. Daar zou een slag in 

kunnen worden gemaakt.” (M. Hessels, persoonlijke communicatie, 1 juni, 2011). Ook de 

afdelingen Bestuursinformatie en Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken (BIS) van de 

gemeente willen graag bijdragen aan de stadspromotie, maar zijn nooit gevraagd om mee te 

denken over het citymarketingbeleid. De afdeling Bestuursinformatie onderzoekt en evalueert 

verschillende thema’s voor de gemeente in de vorm van een jaarlijkse monitor. In het 

Programma Stadspromotie wordt beschreven dat in samenwerking met deze afdeling een 

scorecard ontwikkeld zou worden om de resultaten van het beleid periodiek te meten, maar 

ontwikkeling hiervan heeft nooit plaatsgevonden (K. van Heelsbergen, persoonlijke 

communicatie, 23 mei, 2011). De afdeling BIS heeft een groot internationaal netwerk, waar het 

Programmabureau Stadspromotie op dit moment geen gebruik van maakt. Het hoofd van de 

afdeling BIS merkt dan ook op: “Zij hebben nu één iemand die een beetje internationaal doet, wij 

hebben er vijftien.” (H. Sakkers, persoonlijke communicatie, 12 juli, 2011). Het 

Programmabureau houdt teveel vast aan het “top-down” ontwikkelde Programma 

Stadspromotie, waarbij onvoldoende ruimte is voor nieuwe initiatieven, behoeften en wensen 

van belanghebbenden die zouden kunnen bijdragen aan de effectiviteit van het beleid. 

 

5.4 Marketingactiviteiten 

In deze paragraaf zijn de marketingactiviteiten van de gemeente Utrecht geëvalueerd. Hierbij ligt 

de nadruk op marketingactiviteiten in de vorm van evenementen en projecten. Communicatieve 

marketingactiviteiten zijn geëvalueerd in de volgende paragraaf: Interne en externe 

communicatie. Een belangrijke factor die richting moet geven aan de evenementen en projecten 
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is het gewenste imago van de stad. Het gewenste imago van de gemeente Utrecht is stad van 

kennis en cultuur. De effectiviteit van de marketingactiviteiten hangt af van de mate waarin de 

perceptie van de verschillende doelgroepen wordt beïnvloed ten gunste van het gewenste imago 

(Kavaratzis, 2009). De doelgroepen van de gemeente Utrecht zijn bewoners, bedrijven, 

studenten, bezoekers en beslissers/bestuurders. In deze evaluatie wordt gekeken of er sprake is 

van activiteiten voor specifieke en algemene doelgroepen, uitvoering van deze activiteiten door 

een belanghebbende die dicht bij de doelgroep staat en flexibiliteit van de activiteiten op 

ruimtelijk niveau. Onder deze flexibiliteit wordt samenwerking op nationaal en internationaal 

niveau verstaan, en of marketingactiviteiten ook gericht zijn op doelgroepen buiten de stad.  

Een van de doelstellingen van het Programma Stadspromotie is evenementen, projecten en 

activiteiten (beter) benutten voor versterking van het merk Utrecht. Om deze doelstelling te 

behalen wordt binnen het Programmabureau Stadspromotie prioriteit gegeven aan het opstellen 

en uitvoeren van een evenementennota en het initiëren, adopteren en benutten van projecten 

van particulieren (Gemeente Utrecht, 2009). In 2009 heeft het Programmabureau Stadspromotie 

de Nota evenementen en festivals in Utrecht Beleid en Actieplan 2009 – 2014 gepubliceerd. In 

deze nota worden de richtlijnen uitgezet voor het evenementenbeleid en de taken die het 

Programmabureau Stadspromotie binnen dit beleid op zich zal nemen (Gemeente Utrecht, 

2009). Ter verduidelijking van de relevante evenementen voor citymarketing is er een 

onderscheid gemaakt op basis van vijf categorieën: beeldbepalende evenementen, 

onderscheidende evenementen, city events, speciale evenementen en overige evenementen. Dit 

zorgt voor structuur in het beleid waarbij een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen 

evenementen voor specifieke en algemene doelgroepen en evenementen op stedelijk, nationaal 

en internationaal niveau (Gemeente Utrecht, 2009). Ondanks het feit dat rekening wordt 

gehouden met specifieke en algemene doelgroepen moeten evenementen, om in aanmerking te 

komen voor subsidie, de kernwaarden kennis en cultuur vertegenwoordigen. Hierdoor worden 

evenementen voor doelgroepen die niets met kennis en cultuur hebben uitgesloten. 

Voorbeelden van gesubsidieerde evenementen zijn: het Nederlands Kampioenschap Gaming, het 

Internationaal Kamermuziekfestival en het Nederlands Film Festival Utrecht (Gemeente Utrecht, 

2009). De grootste mijlpalen in de evenementenagenda zijn de Vrede van Utrecht in 2013 en de 

ambitie om culturele hoofdstad van Europa in 2018 te worden. Deze evenementen kunnen voor 

veel nationale en internationale bekendheid zorgen. De organisatie, coördinatie en uitvoering 

van deze evenementen is ondergebracht in aparte stichtingen. Binnen deze stichtingen vindt 

samenwerking plaats tussen bedrijven, maatschappelijke instellingen, de gemeente en 

kennisinstellingen (Gemeente Utrecht, 2009). Door deze brede samenwerking kunnen 

activiteiten gecoördineerd en uitgevoerd worden door passende belanghebbenden. Het 
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Programmabureau Stadspromotie voorziet in de samenwerking tussen de gemeente en de 

belanghebbenden vertegenwoordigd in de stichtingen, en zorgt dat het merk Utrecht door 

middel van de evenementen wordt uitgedragen (Gemeente Utrecht, 2009). Naast de stichtingen 

voor individuele evenementen en projecten is een stichting in het leven geroepen die 

marketingactiviteiten ontwikkelt op basis van een eigen agenda, Stichting Cultuurpromotie. 

Deze stichting werkt samen met de gemeente Utrecht, cultuurinstellingen en hoger 

onderwijsinstellingen om kennis te delen, onderling af te stemmen en nieuwe initiatieven te 

ontwikkelen. De stichting ondersteunt Utrechtse culturele instellingen bij hun inzet om een zo 

divers mogelijk publiek te bereiken, nieuwe publieksgroepen aan te boren en herhaalbezoek te 

genereren (Utrechts Uitburo, n.d.). Het Programmabureau Stadspromotie houdt toezicht op de 

merkcommunicatie en zorgt dat de ontwikkelde marketingactiviteiten aansluiten op het eerder 

genoemde Beleid en Actieplan 2009 -2014. In 2011 is een nieuwe organisatie opgericht voor het 

aantrekken van toerisme, Toerisme Utrecht. Deze organisatie is een samenwerkingsinitiatief 

tussen de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. Het fungeert als kenniscentrum dat 

belanghebbenden samenbrengt en hierin een initiërende, coördinerende en faciliterende rol 

vervult (Toerisme Utrecht, n.d.). De uitvoering van alle toeristisch activiteiten ligt bij de 

belanghebbenden, zoals de horeca, winkeliers, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden 

en culturele organisaties. Daarnaast exploiteert Toerisme Utrecht de VVV Utrecht 

(informatievoorziening), de Domtoren (als attractie), groepsarrangementen (groepsactiviteiten) 

en het Utrecht Convention Bureau (marketingactiviteiten gericht op zakelijk toerisme). De 

doelstellingen van Toerisme Utrecht zijn het verhogen van het aantal bezoekers aan de stad en 

het versterken van het landelijke en internationale toeristische imago van Utrecht (Toerisme 

Utrecht, n.d.). Ook binnen deze organisatie ziet het Programmabureau Stadspromotie toe op de 

merkpositionering en heeft het een toeristische huisstijl van het merk Utrecht ontwikkeld. Tot 

slot is Utrecht onder leiding van het Programmabureau Stadspromotie partner van het Holland 

Business Promotion Office (HBPO). Deze organisatie is gericht op de internationale promotie 

van het Nederlandse vestigingsklimaat voor bedrijven. In samenwerking met de G4 steden 

(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), de overheid en de Nederlandse Bloemenveiling 

Vereniging worden grootschalige internationale projecten ontwikkeld en uitgevoerd. 

Voorbeelden zijn de vertegenwoordiging van Nederland op de World Expo 2010 en op 

verschillende handelsbeurzen in de wereld (HBPO, n.d.). 

 

5.5 Interne en externe communicatie 

In deze laatste paragraaf wordt de interne en externe communicatie van het citymarketingbeleid 

van Utrecht geëvalueerd. Onder interne communicatie wordt de communicatie tussen alle 
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belanghebbenden verstaan die direct of indirect betrokken zijn bij het citymarketingproces (de 

gemeente, belangenorganisaties, bedrijven, maatschappelijke instellingen etc.). Externe 

communicatie is het beeld dat vanuit de gehele citymarketingorganisatie naar de doelgroepen 

toe wordt gecommuniceerd ter versterking van het gewenste imago van de stad. De evaluatie 

richt zich op de consistentie van de interne en externe communicatie, de informatievoorziening 

van alle citymarketing gerelateerde zaken, de visuele identiteit van de stad en het gebruik van 

reclame ter versterking van het gewenste imago.  

Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het Utrechtse 

citymarketingbeleid is het Programmabureau Stadspromotie. Zij beheren namens de gemeente 

het beeldmerk en de huisstijl van de stad Utrecht en zijn daarnaast het overkoepelende orgaan 

wat betreft coördinatie en sturing van alle citymarketingactiviteiten (Gemeente Utrecht, 2009). 

In het Programma Stadspromotie 2008 – 2011 staat dat de richtlijnen voor de communicatie 

vastgesteld zullen worden in een strategisch marketing- en communicatieplan, echter dit plan 

lijkt tot nu toe nog niet gepubliceerd te zijn. Een dergelijk plan zorgt ervoor dat het 

Programmabureau en alle belanghebbenden op basis van duidelijke richtlijnen communiceren 

met betrekking tot het bereiken van de citymarketing doelstellingen. De belanghebbenden 

kunnen dan zonder directe betrokkenheid van het Programmabureau deze richtlijnen 

raadplegen om gemengde berichten met betrekking tot de identiteit en het gewenste imago te 

voorkomen. Op dit moment vindt alleen controle op de consistentie van de communicatie plaats 

binnen de stichtingen en organisaties verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de 

marketingactiviteiten. Het Programmabureau is direct betrokken bij deze stichtingen en 

organisaties (Gemeente Utrecht, 2009). Op deze manier worden de meeste belanghebbenden op 

de hoogte gebracht van de richtlijnen wat betreft communicatie. Er wordt geen rekeningen 

gehouden met belanghebbenden die niet vertegenwoordigd zijn in deze organisaties en 

stichtingen, maar in hun dagelijkse activiteiten wel communiceren met de doelgroepen. Uit de 

interviews blijkt dat deze belanghebbenden niet precies kunnen duiden wat Utrecht met 

citymarketing wil bereiken, zij zijn enkel op de hoogte van de kernwaarden kennis en cultuur. 

Het ontbreken van een communicatieplan dat zij kunnen raadplegen, en daarnaast geen 

betrokkenheid van het Programmabureau Stadspromotie, is niet bevorderlijk voor de 

consistentie wat betreft de communicatie die deze belanghebbenden hebben met de 

doelgroepen. Het Programmabureau Stadspromotie zou er voor kunnen zorgen dat ook de 

belanghebbenden die indirect betrokken zijn bij het citymarketingbeleid voorzien zijn van 

voldoende informatie met betrekking tot de communicatie, omdat ook zij van invloed zijn op het 

uit te dragen imago en de versterking van het merk.  
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Een ander aspect van communicatie is de ontwikkeling van een visuele identiteit. Gekoppeld aan 

het gewenste imago heeft Utrecht een visuele identiteit ontwikkeld in de vorm van een 

woordmerk en een muzikale en visuele ode aan de stad. Deze muzikale en visuele ode dienen ter 

vergroting van de eenheid en herkenning van het woordmerk en moet de culturele 

veelzijdigheid van de stad onderstrepen (Centrum Utrecht, n.d.).  

Het gekozen woordmerk legt de nadruk op het woord “echt”, zoals te zien is in de onderstaande 

afbeelding. Het dient als logo en slagzin van de stad.  

Figuur 4.1 (bron: www.fotowedstrijdutrecht.nl) 

Echt staat voor de Utrechtse nuchtere eerlijkheid, authenticiteit en realisme. Het woordmerk is 

kort, herkenbaar en daardoor gemakkelijk te onthouden. De vraag is wel of de doelgroepen het 

woord “echt” in hun waarneming duidelijk gaan onderscheiden van “Utrecht”. Daarnaast dragen 

het logo en de slagzin niet direct bij aan de kernwaarden kennis en cultuur. Het woord “echt” 

kan zeer breed worden geïnterpreteerd wat een nadelig effect kan hebben op de mate waarin de 

doelgroepen zich met het woordmerk kunnen identificeren. Een klein detail in het beeldmerk is 

de rood-witte diagonaal in de 'afgesneden' E, dit slaat op het stadswapen van Utrecht (Gemeente 

Utrecht, 2010). Een detail dat mogelijk alleen herkend zal worden door de Utrechtenaren zelf. In 

het licht van de internationale ambities van de stad zal het woordmerk minder effectief zijn dan 

bijvoorbeeld het meer internationaal georiënteerde woordmerk van Amsterdam: “I 

Amsterdam”. Het woordmerk van Utrecht wordt gebruikt als “vlag” bovenop alle promotionele 

activiteiten van de stad, echter het is nog niet consistent te vinden in al het gepubliceerde 

materiaal met betrekking tot citymarketing. In een recent gepubliceerde Engelstalige 

informatiefolder over de ambitie van Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa 2018, een van de 

mijlpalen van het citymarketingbeleid, is het beeldmerk niet gebruikt (Gemeente Utrecht, 2011). 

Dit is een uitgave van de afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken (BIS), een van de 

afdelingen die indirect betrokken is bij het citymarketingbeleid. Het is een voorbeeld van de 

eerder beschreven inconsistente communicatie, die in dit geval heeft geleid tot het niet koppelen 

van het beeldmerk aan een citymarketing gerelateerd evenement. In andere informatiefolders 

gepubliceerd door bijvoorbeeld de Stichting Vrede van Utrecht, waarbij het Programmabureau 

Stadspromotie direct betrokken is, wordt wel gebruik gemaakt van het beeldmerk.  
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Andere informatievoorziening vanuit het Programmabureau Stadspromotie vindt voornamelijk 

plaats doormiddel van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt twaalf keer per jaar verstuurd 

naar alle belanghebbenden over de e-mail (K. van Heelsbergen, persoonlijke communicatie, 23 

mei, 2011). Het informeert over de verschillende promotionele citymarketing gerelateerde 

activiteiten die plaatsvinden. Daarnaast is er de mogelijkheid om de nieuwsbrief te downloaden 

van een website van het Programmabureau Stadspromotie. Deze website bestaat uit zeer korte 

informatieve stukjes tekst en links naar de websites van de verschillende stichtingen en 

organisaties betrokken bij het citymarketingbeleid (Gemeente Utrecht, n.d.). Overige 

promotionele activiteiten in de vorm van reclame bestaan uit een aantal vermeldingen in het 

RTL nieuws en het NOS Journaal en publicaties in voornamelijk Belgische, Duitse en 

Nederlandse magazines (Gemeente Utrecht, 2010, H. Sakkers, persoonlijke communicatie, 12 

juli, 2011). 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 
 

6.1 Conclusie 

De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt:  

Welke voorwaarden bevorderen de effectiviteit van het citymarketingbeleid van de gemeente 

Utrecht? 

De synthese van beide geïntegreerde citymarketingkaders in dit onderzoek kan volgens de 

onderzoeker een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van een voldoende empirisch 

bewezen geïntegreerd citymarketingkader bestaande uit factoren ter bevordering van de 

effectiviteit van citymarketing. Aan de hand van de ontwikkelde voorwaarden voor een effectief 

citymarketingbeleid is het citymarketingbeleid van de gemeente Utrecht geëvalueerd. Uit deze 

evaluatie blijkt dat Utrecht in het voortraject met betrekking tot de ontwikkeling van het 

citymarketingbeleid weinig belanghebbenden heeft betrokken bij het proces. Er is voornamelijk 

sprake geweest van een top-down approach, waarbij voornamelijk vanuit eigen initiatief 

invulling is gegeven aan het citymarketingplan. Dit heeft er toe geleid dat belanghebbenden zich 

niet kunnen identificeren met de gemaakte keuzen en er sprake is van een gebrek aan 

ondersteuning voor het citymarketingplan. Belangrijke factoren die richting en sturing hadden 

moeten geven aan het citymarketingbeleid in de vorm van een visie voor de lange termijn en een 

strategie om deze visie te bereiken zijn niet duidelijk geformuleerd en lijken zelfs te ontbreken. 

Verder is in het citymarketingplan wel rekening gehouden met andere belangrijke factoren, 

zoals doelstellingen, de selectie van doelgroepen, en de periodieke evaluatie van het beleid. Wat 

betreft organisatie en beleid maakt citymarketing binnen de gemeente Utrecht voldoende deel 

uit van de politieke prioriteiten en is er sprake van een duidelijke organisatiestructuur. 

Citymarketing is georganiseerd in een aparte afdeling die coördineert en sturing geeft aan alle 

marketingactiviteiten. De uitvoering vindt voornamelijk plaats in onafhankelijke stichtingen en 

organisaties waarbij sprake is van samenwerking tussen publieke en private belanghebbenden. 

Deze organisaties en stichtingen zijn wel alleen gericht op marketingactiviteiten met betrekking 

tot kennis en cultuur. Er is geen sprake van een werkgroep waarin belanghebbenden de 

mogelijkheid hebben om met initiatieven te komen die naast kennis en cultuur ook zouden 

kunnen bijdragen aan citymarketing. Het gevolg is dat niet alle relevante belanghebbenden die 

in het belang van het citymarketingbeleid zouden kunnen bijdragen aan de uitvoering van het 

beleid bij het proces betrokken worden. Met betrekking tot de marketingactiviteiten worden 

binnen de organisaties en stichtingen een groot aantal evenementen en projecten georganiseerd. 

Deze hebben zowel betrekking op specifieke als algemene doelgroepen. Door de publiek-private 
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samenwerking binnen deze stichtingen en organisaties kunnen deze evenementen en projecten 

door een passende belanghebbende worden uitgevoerd. De evenementen en projecten bereiken 

zowel plaatselijke, nationale en internationale doelgroepen. De vraag is wel in hoeverre alle 

doelgroepen zich aangetrokken voelen tot evenementen en projecten die alleen betrekking 

hebben op kennis en cultuur. Wat betreft interne en externe communicatie mist het 

citymarketingbeleid een communicatieplan. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van 

inconsistente communicatie naar de doelgroepen toe vanwege het ontbreken van duidelijke 

richtlijnen met betrekking tot het uit te dragen imago en de merkversterking. Verder is wel 

sprake van een duidelijke visuele identiteit, wordt gebruikt gemaakt van reclame en vindt 

informatievoorziening plaats doormiddel van een nieuwsbrief en verschillende websites. 

Op basis van de ontwikkelde voorwaarden in dit onderzoek zijn er nog veel verbeteringen 

mogelijk met betrekking tot de effectiviteit van het citymarketingbeleid van de gemeente 

Utrecht. Vanwege het uitgebreide karakter van het conceptueel model konden niet alle aspecten 

tot in detail worden geëvalueerd, maar is wel een algemeen beeld ontstaan van het 

citymarketingbeleid als geheel. De opzet en organisatie van het citymarketingbeleid zijn in 

beginsel goed, maar het schort vooral nog aan de uitvoering. Vooral de betrokkenheid van 

belanghebbenden, de lange termijn visie en strategie, marketingactiviteiten naast kennis en 

cultuur en de consistentie van de communicatie zijn voor verbetering vatbaar om de effectiviteit 

van het citymarketingbeleid te bevorderen. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de 

noodzaak dat voor een effectief citymarketingbeleid voldaan moet worden aan de theoretisch 

ontwikkelde voorwaarden. In een vervolgonderzoek zou verdieping kunnen plaatsvinden van de 

voorwaarden gebruikt in dit onderzoek.  

 

6.2 Aanbevelingen voor de praktijk 

 

Op basis van de evaluatie van het citymarketingbeleid van de gemeente Utrecht kunnen een 

aantal aanbevelingen worden gedaan. Onder de belanghebbenden worden bewoners, bedrijven, 

lokale belangenorganisaties, de gemeente en kennisinstellingen verstaan. Deze aanbevelingen 

dienen ter bevordering van de effectiviteit met betrekking tot het citymarketingbeleid: 

- In samenspraak met alle belanghebbenden een brede lange termijn visie ontwikkelen 

waarbij prioriteit is gegeven aan de wensen en behoeften van deze belanghebbenden. 

Deze visie moet een impuls, richting en een betekenis geven (iets om naar toe te 

werken).  
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- In samenspraak met alle belanghebbenden een strategie ontwikkelen bestaande uit een 

holistisch kader met duidelijke richtlijnen en conceptualisatie van de vele activiteiten 

waarmee de stad aangeeft wie hij is en waar hij voor staat. De strategie moet de visie in 

elk opzicht ondersteunen en gericht zijn op het bereiken van de visie.  

- Op basis van de nieuw ontwikkelde visie en strategie moet in samenspraak met alle 

belanghebbenden doelstellingen worden geformuleerd. Deze doelstellingen moeten 

breed zijn en gericht op verschillende terreinen. Op deze manier kunnen de 

belanghebbenden participeren in de uitvoer en evaluatie van de gekozen doelstellingen.  

- Het organiseren van periodieke bijeenkomsten waaraan alle belanghebbenden kunnen 

deelnemen om initiatieven en feedback te gegeven op het citymarketingbeleid.  

- Het organiseren van periodieke werkgroepen met de uitvoerende belanghebbend met 

als doel het analyseren en verifiëren van de gekozen visie, strategie en doelstellingen en 

deze eventueel aanpassen of aanvullen. 

- Het organiseren van marketingactiviteiten niet enkel gericht op kennis en cultuur in het 

belang van doelgroepen die niets met dit thema hebben.  

- Het ontwikkelen van een strategisch marketing- en communicatieplan waarin alle 

richtlijnen zijn vastgesteld met betrekking tot de communicatie van het merk Utrecht en 

het gebruik van de huisstijl. Dit plan moet voor alle belanghebbenden gemakkelijk te 

raadplegen zijn.  

 

6.3 Kritische reflectie 

Het probleem dat steden hebben met de interpretatie en uitvoering van citymarketing is zeer 

goed te begrijpen. Citymarketing is een proces waarbij zeer veel aspecten komen kijken die elk 

van belang kunnen zijn en onderling vaak in relatie met elkaar staan. Het gevolg is dat het 

conceptueel model dat ontwikkeld is in dit onderzoek zeer uitgebreid is. Het feit dat gekozen is 

om twee geïntegreerde citymarketingkaders te fuseren heeft ervoor gezorgd dat het conceptueel 

model nog uitgebreider werd. Een nadeel van deze keuze is dat alle voorwaarden vervolgens 

behandeld en verantwoord moesten worden. Dit heeft niet bijgedragen aan de duidelijkheid van 

het onderzoek. Daarnaast heeft het veel tijd gekost om uit te zoeken welke voorwaarden in beide 

kaders gelijk waren aan elkaar, en om de overige voorwaarden in zinnige categorieën in te delen. 

Met betrekking tot de resultaten van de evaluatie van het citymarketingbeleid van Utrecht 

konden de voorwaarden door het uitgebreide conceptueel model niet tot in detail worden 
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onderzocht. Hier was geen tijd voor. Daarnaast was het moeilijk om mensen te vinden die bereid 

waren om een interview af te geven. In een proces waarbij zeer veel belanghebbenden 

betrokken zijn is het van belang om zoveel mogelijk van deze belanghebbende te interviewen. 

Helaas zijn maar drie mensen gevonden die een interview wilde afgeven. Doordat er nog geen 

voldoende empirische bewezen voorwaarden bestaan ter bevordering van effectieve 

citymarketing kon een deel van vraagstelling niet worden beantwoord. Het was in dit onderzoek 

onmogelijk om te onderzoeken in hoeverre het citymarketingbeleid van Utrecht werkelijk 

effectief is. In een vervolgonderzoek zou het conceptueel model gedurende lange tijd ingevoerd 

en geëvalueerd worden om te bepalen in hoeverre de voorwaarden werkelijk de effectiviteit van 

het citymarketingbeleid bevorderen. Daarnaast hangt de effectiviteit van een 

citymarketingbeleid ook grotendeels af van de mensen die het beleid voeren. De verschillende 

keuzen die gemaakt moeten worden met betrekking tot de visie, strategie, doelstellingen en 

specifieke marketingactiviteiten zijn voor elke stad anders. Een geïntegreerd 

citymarketingkader kan in het maken van deze keuzen alleen begeleiden. Dit geldt ook voor de 

aanbevelingen die zijn gedaan voor de praktijk. Verder zal het beschikbare budget om de 

bijeenkomsten te organiseren en de wil van belanghebbenden om mee te werken van invloed 

zijn op de effectiviteit.  
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Bijlagen  
 

Bijlage 1: Geïntegreerd citybrandingkader Kavaratzis (Kavaratzis, 2009, p. 150) 

Visie en strategie 

Een breed geaccepteerde visie voor de toekomst van de stad, die ondersteuning biedt aan alle 

inspanningen, en een duidelijke strategie om de visie te realiseren: 

- Publieke discussie over de toekomst van de stad en de rol van marketing 

- Marktonderzoek 

- Markt analyse en segmentatie 

- Keuze van visie, doelgroepen en hoofddoelen 

- Ontwikkeling van werkgroepen 

- Inventaris van middelen/SWOT-analyse. 

Interne cultuur 

Het ontvangen van feedback, overeenstemming en ondersteuning van de werknemers, en het 

verspreiden van merk oriëntatie door het stadsbestuur en marketing:  

- Interne discussie over de visie en de strategie 

- De ontwikkeling van een bijpassende organisatiestructuur 

- Duidelijke rolverdeling voor de afdelingen 

- Departementale coördinatie. 

Lokale gemeenschappen  

Prioriteit geven aan behoeften van lokale gemeenschappen (inwoners, investeerders, MKB, 

lokale belangenorganisaties) en deze betrekken bij de strategie en overdracht van het merk:  

- Publieke discussie met lokale gemeenschappen over de visie en strategie 

- Ontwikkeling van deelname en vertegenwoordiging van lokale gemeenschappen in alle 

stadia van de strategie 

- Een balans zoeken tussen doelen doormiddel van strategie. 

Synergiën 

Het vinden van overeenkomsten tussen relevante belanghebbenden binnen de stad (lokale 

kamer van koophandel, handelsorganisaties, lokale bedrijven) en buiten de stad 

(regionale/nationale overheden en verenigingen, buursteden, internationaal niveau):  

- Publieke discussie met interne belanghebbenden over de visie en strategie 

- Het zoeken naar externe partijen voor een mogelijke samenwerking en aanvullende 

inspanningen 

- Rolverdeling en coördinatie van de belanghebbenden 

- Het plannen van samenwerkingsprojecten 

- Publiek-private samenwerking. 
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Infrastructuur  

Het hebben van een fundamentele infrastructuur om de stad te kunnen laten functioneren als 

plaats om te leven, werken, te bezoeken en in te investeren, en het benadrukken van de 

communicatieve waarde van een dergelijke infrastructuur:  

- Toegankelijkheid tot en binnen de stad 

- Woongelegenheid, cultuur, vrijetijdsrecreatie etc. 

- Evaluatie van de bestaande infrastructuur 

- Het plannen en prioriteit geven aan het verbeteren van de bestaande infrastructuur en 

de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur aan de hand van de visie en strategie 

- Het uitvoeren van projecten. 

Stadgezicht en toegangswegen 

De merkbelofte moet aansluiten op de natuurlijke en gebouwde omgeving, en op interventies 

met een functioneel en symbolisch karakter, vooral (maar niet alleen) op de belangrijkste 

toegangswegen en centraal gelegen delen van de stad:   

- Stedenbouw en architectuur 

- De kwaliteit van openbare ruimten 

- Een evaluatie van de sterke en zwakke punten van de gebouwde omgeving 

- Het plannen en prioriteit geven aan projecten volgens de visie en strategie 

- Het uitvoeren van projecten 

- Het ontwikkelen van vlaggenschip projecten. 

Potenties 

Het creëren van mogelijkheden voor gerichte individuen (werk, onderwijs, diensten, vrijetijd, 

leefstijl) en bedrijven (financieel, belastingvoordelen, arbeid) in samenhang met het stadsmerk:  

- Het identificeren en evalueren van bestaande mogelijkheden 

- Het plannen van nieuwe mogelijkheden aan de hand van de visie en strategie 

- Het uitvoeren van projecten 

- De kwaliteit van de dienstverlening 

- Het aantal, type en de grote van georganiseerde evenementen 

- Belastingvoordelen voor specifieke sectoren. 

Communicatie 

Consistente communicatie en promotie van nieuwe en bestaande elementen van de stad en het 

stadsmerk:  

- Het verbeteren van de communicatieve bekwaamheid van de stad 

- Inspanningen ter ontwikkeling van de communicatie 

- Het beschikbaar stellen van de informatie voor alle geïnteresseerde partijen 

- Adverteren/publiciteit/publieke relaties 

- Het creëren van een visuele identiteit (logo, slagzin) 

- Promotiemateriaal. 
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Bijlage 2: Geïntegreerd citymarketingkader Braun (Braun, 2008, p. 188-192) 

Eerste dimensie gaat over het betrekken van de citymarketing activiteiten is het politieke en 

administratieve proces. 

Een brede en gedeelde interpretatie van citymarketing op het niveau van de stedelijke 

besluitvormers: 

- Overeenstemming over de waarde van citymarketing 

- Overeenstemming over de mogelijkheden van citymarketing. 

Het zien van citymarketing als een politieke prioriteit: 

- Het maakt deel uit van het politieke programma 

- Er is sprake van een lange termijn visie. 

De ondubbelzinnige politieke verantwoordelijkheid voor citymarketing en duidelijkheid 

over de relatie met andere beleidsterreinen: 

- Een duidelijke rol voor citymarketing in projecten en programma’s van andere 

beleidsterreinen 

- Duidelijkheid over verantwoordelijkheid voor het citymarketingbeleid. 

De ondersteuning van citymarketing netwerken en het leiderschap om te ontwikkelen, 

coördineren en volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van deze netwerken:  

- Betrekken van relevante belanghebbenden 

- De belangrijkste belanghebbenden ondersteunen de invoering van de citymarketing 

principes en beleidslijnen 

- Een duidelijke leider die de interactie tussen de belanghebbenden coördineert.  

De tweede dimensie heeft te maken met de ondersteunende factoren voor het effectief 

functioneren van de citymarketing afdeling.  

De vertaling van politieke prioriteiten in een omvangrijk citymarketing kader: 

- Het ontwerpen van een citymarketingkader met duidelijke visie, strategie en doelen dat 

als instrument dien voor de overheid en de relevante belanghebbenden 

- Erkenning van een breed spectrum aan klanten van de stad (bewoners, bedrijven, 

bezoekers en investeerders) in het citymarketingkader 

- Analyse van de synergiën en conflicten tussen de belangen van de klantgroepen. 
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De identificatie van citymarketing activiteiten die relevant zijn voor meer dan één 

algemene doelgroep en de ondersteuning van deze activiteiten door een adequaat 

gecoördineerd mechanisme 

- Ontwikkeling van marketingactiviteiten die toepasbaar zijn op meerdere doelgroepen 

- Duidelijkheid over het coördineren van deze marketingactiviteiten.  

Citymarketing activiteiten voor bepaalde doelgroepen moeten ondersteund worden door 

coördinerende mechanismen zo dicht mogelijk bij de betreffende doelgroep. 

- Ontwikkeling van marketingactiviteiten die toepasbaar zijn op specifieke doelgroepen 

- De marketingactiviteiten laten coördineren door een belanghebbende met kennis en een 

goede kijk op de klantgroep.  

Een flexibele aanpak van citymarketing activiteiten op ruimtelijk niveau  

- Marketingactiviteiten niet behouden tot binnen de eigen administratieve grenzen. 

 

 

 

 

 

 

 


