
Het regent in Almere. De stoeptegels van

Chinees graniet in het nieuwe centrum

glanzen grijs en nat en lopen naadloos

over in het meer aan het einde van de

boulevard. De gebouwen golven. Het

appartementencomplex ‘TheWave’ steekt hobbelend

en bobbelend uit boven de straat. Het hotel ernaast,

een strak ontworpen houten gebouw op palen, is net

voltooid. De stadsschouwburg is licht en warm en

geeft doorkijkjes naar het meer.

Het uitzicht op het nieuwe stadscentrum is zelfs op

een druilerige dag indrukwekkend. Tochwerd de stad

onlangs door lezers van de Volkskrantuitgeroepen tot

de lelijkste stad van Nederland. Almere heeft dus een

imagoprobleem. De oplossing, voor steeds meer ge-

meenten, heet citymarketing. Wat begon bij de grote

steden, is overal in het land uitgegroeid tot een nieu-

wemarkt voor marketeers: hoe breng je een stad aan

deman?Om investeerders, bedrijven en inwoners aan

te trekken, trekken gemeenten miljoenen euro’s uit

om zich te onderscheiden. Merk, identiteit, positio-

nering: het jargon van de marketing heeft de stad-

huizen veroverd. De stadmoet een brandworden.

Almere probeert inwoners te lokken door te mikken

op de pionier. ‘Almere is nog niet af,’ zegt citymarke-

teer Hans Snel. ‘Wie in één van onze nieuwe wijken

komt wonen, moet zich realiseren dat hij de eerste

paar jaar nog in een bouwput zit, met de hele dag het

geluid van heipalen. Een bepaald typemens vindt het

spannend om de stad om zich heen te zien groeien.’

De ambities van de gemeente Almere stijgen
uit boven die van de bewoners. Van de beroepsbe-

volking van negentigduizendmensenwerken er veer-

tigduizend buiten de stad. Almere is een forensenstad.

‘Maar dat moeten we niet willen,’ zegt Snel. De stad

hecht sinds kort aan duurzaamheid en daarbij passen

de dagelijkse files en volgepropte treinen niet. In

plaats van in Den Haag te lobbyen voor een extra

spoorlijn richt de citymarketing zich op het aantrek-

ken van bedrijven, zodat de inwoners van Almere in

de toekomst op de fiets naar hun werk kunnen.

Dat willenwelmeer steden. De Groningse hoogleraar

Citymarketingmoet inwonersenbedrijventrekken

TEKST FLORENTINE VAN LOOKEREN CAMPAGNE50 economie

Een beetje stad doet tegenwoordig

aan citymarketing. Het jargon van de

marketeer heeft de stadhuizen ver-

overd. Voor een beter imago, meer

inwoners, en meer bedrijven.

Iedereen een slogan – werkt city-

marketing eigenlijk?

‘OVERAL ZIJN TERRASJES EN
FIETSPADEN EN LACHENDE
MENSEN. DAT HELPT NIET OM
HET BEELD TE VERANDEREN’

DE STAD ALS MERK
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Almere, stadshart

Almere, appartementencomplex ‘Het Kanteel’
Slogan ‘Het kan in Almere’ wordt bevestigd op gebouw



Wat kan de burgemeester nu verwachten van het ef-

fect van de slogan ‘Dat is Oss’? Hij zal het nooit zeker

weten want hij heeft geen nulmeting gedaan. Maar

daar is hij zeker niet uniek in. De enige slogan waar

langdurig onderzoek naar is gedaan, inclusief nul-

meting, is die van de provincie Groningen: ‘Er gaat

niets boven Groningen.’ De reclamecampagne met

tv-spotjes wordt al sinds 1988 ingezet om het beeld

van de stugge Noorderling te veranderen en meer

bedrijven naar het noorden te trekken. Het werkt

omdat de slogan al zo lang loopt, zegt hoogleraar

Pellenbarg, die al sinds het begin het effect onder-

zoekt. ‘Als je ieder jaar je slogan aanpast gelooft nie-

mand je meer.’

In 2004-2005 ging de provincie de slogan ook in-

zetten voor toerisme. De tv-spotjes vol lachende

mensen op de fiets en op zonnige terrasjes, hadden

opeens geen effect meer op het beeld van Gronin-

gen. Pellenbarg: ‘De beelden waren niet onder-

scheidend genoeg. Overal zijn terrasjes en fietspa-

den en lachende mensen. Dat helpt niet om het

beeld te veranderen.’

ruimtelijke economie Piet Pellenbarg onderzocht ja-

renlang de vestigingsvoorkeuren van bedrijven. ‘Het

bleek dat bedrijven erg slecht geïnformeerd waren

over de plaatsenwaar ze zich wilden vestigen. Ze kie-

zen niet de beste plek, maar de plek waarvan zij den-

ken dat die de beste is.’ Hetzelfde blijken mensen te

doen die moeten kiezen waar ze graag wonen. ING

Real Estate en consultancybureau Berenschot deden

daar onderzoek naar. ‘De verschillen tussen de faci-

liteiten die mensen denken te vinden in een stad en

de faciliteiten die er daadwerkelijk zijn, zijn enorm,’

zegt Marieke van der Tol van ING Real Estate.

Vandaar dat bijna iedere gemeente zichzelf pro-

beert aan te prijzen. Van Almere (‘Het kan in Alme-

re’) tot Zutphen (‘Zoom in op Zutphen’), van Hil-

versum (‘Hilversum, goed bekeken’) tot Oss (‘Dat is

Oss!’) doen steden aan citymarketing. Maar werkt

het eigenlijk wel?

Het mooiste stukje van Oss ligt volgens bur-
gemeester Herman Klitsie van Oss, niet in Oss.

De Maasdijk tussen Megen en Ravenstein is welis-

waar onderdeel van de gemeente, maar ligt een goe-

de paar kilometer buiten de stad.Meermooie dingen

komen eraan: een voetbalstadion, een Regionaal Op-

leidingscentrum, bedrijven, kinderopvang.

Maar als zelfs de burgemeester moeite heeft de

schoonheid van Oss te bezingen, dan is citymarke-

tingmisschien geen overbodige luxe. ‘Iedereen vindt

Oss grijs en grauw, maar we hebben best een gezelli-

ge binnenstad. En industrieel en crimineel is de ge-

meente ook allang niet meer, zegt de burgemeester.

‘Dat is een beeld uit het verleden.’

De gemeente wil eerst de Ossenaren zelf overtuigen

van de waarde van hun stad. Er is een website geo-

pend, www.datisoss.nl, vol voorbeelden van wat er

in Oss gebeurt: het internationale vrouwencentrum

helpt allochtone vrouwen te participeren in de sa-

menleving. Landschapsbeheer Oss zorgt voor de

mooie natuur. En de bedrijventerreinen zijn duur-

zaam en efficiënt ingericht. Wie zelf nog een leuk

voorbeeld weet, kan die uploaden. Volgend jaar wil

Oss de regio bereiken. Het jaar erna gaat Oss lande-

lijk. w
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Almere, stadshart
in aanbouw

Almere, woning in

de regenboog-

buurt
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De boodscihap moet dus onderscheidend
zijn.Maar het ‘product’moet er ook bij passen, zegt

Eduard Dirkzwager van citymarketingbureau Mer-

kator. Wil een gemeente een stadse uitstraling maar

is er geen hbo, dan moet de gemeente eerst zorgen

dat die er komt. Het imago van de gezellige winkel-

stad krijg je nooit zonder gezellige winkels. Dirkzwa-

ger: ‘Bekijk of je product wel aansluit op wat je wil

uitstralen. Pas als dat op orde is, heeft het zin om tv-

spotjes te gaan maken en folders te laten drukken.’

Zelfs als je een prachtproduct hebt, is hetmoeilijk. In

het gezellige stadshart van Hilversum kun je na zes

uur een kanon afschieten. De restaurantjes zitten op

deze woensdagavond half vol. De groene buitenwij-

ken staan vol villa’s, warme gele ontwerpen van de

Nederlandse architect Dudok, afgewisseldmet prach-

tige voorbeelden van Jugendstil. Het ‘product’ Hil-

versum bevat nog een troef. Meer dan 200.000 be-

zoekers bezochten vorig jaar het nieuwe, hypermo-

derne Instituut voor Beeld en Geluid op het Media-

park. Zo mooi, zo hip, het had eigenlijk in Amster-

dammoeten staan, verzuchten Amsterdamse bezoe-

kers.

Maar hoe al die bezoekers te verleiden om te blijven

eten bij de brasserietjes in het oude stadscentrum?

Gemeente en winkeliers voeren een reclamecam-

pagne onder de slogan: ‘Hilversum, goed bekeken’.

Wie het Mediapark bezoekt krijgt een briefkaartje

thuis met de vriendelijke groeten uit Hilversum, en

kom nog eens terug om te winkelen. Er is natuurlijk

eenwebsite die aangeeft wat er allemaal te doen is in

Hilversum - de hardloopwedstrijd, de Dudok-wan-

delroute, evenementen en speciale acties van dewin-

keliers in de binnenstad. Maar is dat wel waar de be-

zoekers van hip en trendy Beeld en Geluid op zitten

te wachten?

City marketing werkt alleen als een gemeente heel

goed heeft nagedacht over wie zij probeert te berei-

ken, zegt Roeland Tameling van citymarketingbu-

reau Leisure Result. ‘Als ik gemeenten vraag op wie

ze zich richten zeggen ze: “bewoners”, “bezoekers” en

“bedrijven”. Dat zijn geen doelgroepen. Wil een ge-

meente jonge of oude toeristen aantrekken?Mensen

die al jaren ergens wonen, of nieuwkomers? Tele-

combedrijven of zware industrie? Hilversum richt

zich met Beeld en Geluid op dagjesmensen uit heel

Nederland. Maar de winkelstandmoet mensen trek-

ken uit de regio.’

Als het goed is, wijst de doelgroep zich vanzelf. Som-

mige gemeenten zijn door hun ligging al geschikter

voor bepaalde soorten bedrijven. Uit onderzoek van

Pellenbarg naar vestigingsvoorkeuren van bedrijven

bleek dat bijvoorbeeld transportondernemers graag

bij de Duitse grens zitten. Een bedrijf in zakelijke

dienstverlening heeft weer een voorkeur voor grote-

re steden.

w

‘BEDRIJVEN KIEZEN NIET DE
BESTE PLEK, MAAR DE PLEK
WAARVAN ZIJ DENKEN DAT
DIE DE BESTE IS’

Slogan voor het Amsterdamse Rijksmuseum
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Op het Museumplein in Amsterdam staan
metersgrote rode en witte letters: I Amsterdam.

‘Mooi’, vindt een toerist uit Zuid-Korea. Hij maakt

een foto van zijn vriendin tussen de I en de A. Het

kleurverschil wekt verwarring. ‘I’ en ‘Am’ snapt hij,

maar wat betekent eigenlijk ‘Sterdam’? De schoolklas

uit Louisiana heeft er geen moeite mee. ‘It’s like “I

love New York”!’ Het merk hebben ze voordat ze hier

kwamen nog nooit gezien, maar ze vinden het cool.
Maar de campagne van I Amsterdam blijkt geen en-

kel effect te hebben op het imago van de stad, stelt

onderzoeker Simon Anholt, die vorig jaar voor de

tweede keer een index van zestig city brands uit de
hele wereld samenstelde. Amsterdam staat elfde op

de lijst van populaire steden, waarvoor 15.255 consu-

menten in 20 landen zijn gevraagd naar hun beeld

bij de stad. Innovatief, creatief en vol handelsgeest,

is de bedoeling achter I Amsterdam. ‘Niet duur om te

bezoeken’, vinden de consumenten van de city brand
index.
‘Citymarketing helpt vooral als een stad een groot

probleem heeft,’ meent Tameling. En zo groot is het

probleem van Amsterdam niet. De stad, die al hoog

op de internationale ranglijstjes staat, wil nog één

treetje hoger komen. Heel anders dan Almere, dat

moet opboksen tegen het imago ‘lelijkste stad van

Nederland’. ‘Verkeerde beelden corrigeren is wel zo’n

beetje het meeste wat je met citymarketing kunt be-

reiken’, vindt Pellenbarg. ‘Almere wordt nooit Am-

sterdam, hoe goed ook de marketing.’
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