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Algemeen
De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) wordt jaarlijks uitgereikt aan “de beste citymarketing
gemeente van Nederland” van het afgelopen jaar. De NCT wordt dit jaar voor de tiende keer
uitgereikt. Gemeenten konden zichzelf aanmelden voor de Nationale City Marketing Trofee door
een vragenlijst in te vullen. De aanmeldingen hebben geleid tot een zestal nominaties verdeeld
over twee categorieën; vier in de categorie boven 100.000 inwoners en twee in de categorie onder
100.000 inwoners. De nominaties zijn vervolgens aan de jury voorgelegd.
De jury onder voorzitterschap van Ton Rombouts bestond uit 7 leden met verschillende achtergronden, waaronder wetenschap, (city-)marketing, bedrijfsleven en openbaar bestuur. Bij de
vaststelling van deze nominaties heeft de jury onder andere gekeken naar de doelen, doelgroepen
en effecten van citymarketing, de inbedding van citymarketing in het gemeentelijk beleid en de
samenwerking met stakeholders. Ook de progressie ten opzichte van het vorige jaar en het behalen
van de doelstellingen zijn nadrukkelijk meegewogen.
De aangeleverde documentatie, de mondelinge presentatie en de daaropvolgende vragenronde,
vormden voor de jury van de Nationale Citymarketing Trofee voldoende basis om de resultaten en
ontwikkelingen binnen de verschillende gemeenten te toetsen en waarderen. De presentatie is een
belangrijk onderdeel van de jurybeoordeling.
De jury heeft bij haar beoordeling getoetst aan de hand van de volgende criteria:
• Doelstellingen en kernwaarden
• Beleidsmatige grondslag en samenhang
• Organisatie
• Samenwerking met relevante stakeholders
• Bereikte doelgroepen
• Aantoonbare effecten en meetbaarheid
• Kenmerkende en/of spraakmakende activiteiten
• Progressie ten opzichte van het voorgaande jaar
• Bijdrage ontwikkeling en innovatie van het vakgebied
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GEMEENTEN TOT 100.000 INWONERS
De genomineerde steden in deze categorie zijn: Bergen op Zoom en Hoorn

ambities zijn groot. De jury is van mening dat Hoorn in relatief kort tijdsbestek een flinke stap in de
goede richting heeft gezet, met relatief beperkte financiële middelen. De jury is benieuwd naar de
volgende stap die de citymarketing gaat zetten.

Bergen op Zoom
Veel kleinere steden in Nederland met een citymarketingbeleid richten zich vooral op recreatie en
toerisme en het vergroten van de naamsbekendheid. Bergen op Zoom doet het sinds 2015 anders:
citymarketing moet bijdragen aan de grote uitdagingen waar de stad voor staat. Bergen op Zoom
heeft in de regio het hoogste percentage laagopgeleiden, de laagste WOZ-waarde en het laagste
percentage kinderen per huishouden. Dit is een serieus economisch en demografisch probleem en
citymarketing dient instrumenteel te zijn voor het aanpakken van de problemen. Daarom is er een
wensdoelgroep gekozen (als focus en middel): jong gezin modaal +. De argumentatie is dat de focus
op deze doelgroep synergie oplevert voor de doelgroepen bezoekers, bewoners én bedrijven. Het
‘product’ Bergen op Zoom past bij de behoefte van jonge gezinnen zowel qua recreatie, wonen,
maar ook voor de (toekomstige) banen zoals MBO+-techniek, HBO en WO-opgeleide werknemers.
De doelgroep is vertaald naar “ijkpersonen” die de kernmerken van de wensdoelgroep hebben zoals
hoogopgeleid, meer dan modaal inkomen, jong gezin op zoek naar passende woonomgeving: Roos
en Thomas (en zoon Youp). Bergen op Zoom gebruikt in haar citymarketing onderscheidende en
relevante cross-mediale marketingkanalen (earned en owned) om de doelgroep te bereiken, maar
deze communicatie helpt ook om lokale stakeholders te enthousiasmeren om samen te werken.
Daarnaast is er een goede afstemming met het gemeentelijk beleid en dat is onontbeerlijk voor
product(-ontwikkeling). Ook de economisch component van het woonmilieu (de toekomstige
banen voor Roos en Thomas) is onderdeel van de aanpak. Er is een samenwerking gestart met het
bedrijfsleven om te verkennen hoe citymarketing een bijdrage kan leveren aan de (toekomstige)
vraag naar hoogopgeleide werknemers. De jury waardeert de aanpak waar citymarketing een bijdrage
moet leveren aan de grootste uitdaging van de stad.

Hoorn
Hoorn ligt in West-Friesland in het noorden van de provincie Noord-Holland. De stad heeft een rijke
geschiedenis die nog altijd zichtbaar is in de stad. In Hoorn treft men meer dan 350 rijksmonumenten
aan. Tegelijkertijd ervaart men dat lang niet iedereen weet wat de stad te bieden heeft. Hoorn
ligt op 40 kilometer van Amsterdam, maar in de perceptie lijkt de stad vaak verder te liggen. In het
voorjaar van 2017 werd Hoorn Marketing opgericht om met nieuw elan de stad op de kaart te zetten.
De citymarketingorganisatie maakt daarbij dankbaar gebruik van de rijke geschiedenis. Eén van de
thema’s is de Gouden Eeuw. De stad was zeer welvarend tijdens de Gouden Eeuw door de strategische ligging aan het water. Nog altijd is de geschiedenis zichtbaar in de monumentale gebouwen,
pakhuizen, de historische gevels en het straatbeeld. Ook de historie van de Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC) wordt gebruikt in de citymarketing. Tegelijkertijd wordt ook geprobeerd dat
verleden van Hoorn te verbinden met het hedendaagse aanbod (zoals shoppen, recreatie, water,
culinair aanbod etc.). Met aanstekelijk enthousiasme is Hoorn Marketing aan de slag gegaan en de

Over de winnaar:
De jury heeft gekozen voor de stad die een forse stap heeft gezet in haar citymarketingstrategie
én aanpak. De winnaar van de Nationale Citymarketing Trofee is er in geslaagd om de citymarketing
dienstbaar te maken aan de uitdagingen van de stad. Er is op overtuigende wijze gekozen voor een
doelgroep en marketingbenadering die de stad echt verder kan helpen.
Winnaar van de Nationale Citymarketing Trofee is: Bergen op Zoom.
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GEMEENTEN VANAF 100.000 INWONERS
De genomineerde steden in deze categorie zijn: Eindhoven, Leeuwarden, Leiden en Zwolle.

Eindhoven
Ook dit jaar is de citymarketing van Eindhoven genomineerd voor de Nationale Citymarketing
Trofee. De lichtstad heeft de trofee meerdere keren gewonnen en de citymarketing van Eindhoven
is inmiddels een voorbeeld voor steden in binnen- en buitenland. De citymarketingstrategie van de
stad met haar merkpijlers Techniek, Design en Kennis (TDK) en de wel bekende visuele identiteit
heeft zijn vruchten afgeworpen. De jury constateert dat de kwaliteit van de citymarketing in
Eindhoven onverminderd hoog en nog steeds in beweging is. In de eerste jaren zette de Eindhovense
citymarketingorganisatie vooral in op merkontwikkeling, maar in de afgelopen jaren is merkactivatie
steeds belangrijker geworden. Hierbij worden op een slimme manier eigentijdse middelen ingezet
zoals influencer marketing. Ook het werkveld is in beweging. Bij de start van de citymarketing was
bijvoorbeeld toerisme geen prioriteit, maar inmiddels groeit het aantal toeristen sterk. De stad werkt
daarin ook intensief samen met VisitBrabant. Dit past in de strategie van Eindhoven om de stad
aantrekkelijker te maken. Dat is belangrijk voor de inwoners maar ook belangrijk voor de bedrijven
die talent naar de stad willen halen: een aantrekkelijke baan wordt nog aantrekkelijker als die baan
te vinden is in een aantrekkelijke stad. Eindhoven beschouwt iedere bezoeker als een mogelijke
toekomstige inwoner. Toerisme, congressen en de binnenstad (inclusief retail) hebben daarom een
prominentere plaats gekregen in het citymarketingbeleid van Eindhoven, naast de al bekende initiatieven.

Leeuwarden
Toen in 2013 bekend werd dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zou worden,
was er scepsis bij de inwoners van de stad en de Friezen. Ook buiten Friesland werd er kritisch naar
gekeken. De jury constateert dat Leeuwarden en de provincie Friesland in nauwe samenwerking
er in zijn geslaagd dit beeld 180 graden te draaien: veel binnenlands en buitenlands bezoek, een
positieve pers en toekomstige culturele hoofdsteden die vinden dat ze kunnen leren van de casus
Leeuwarden. De marketing was zowel gericht op de Leeuwarders en de Friezen, als de verblijfstoerist,
de Nederlandse cultuurtoerist en de internationale cultuurliefhebber. Voor de Leeuwarders en de rest
van Friesland was ‘mienskip’ (gemeenschap) een voltreffer, voor de verblijfstoerist was gastvrijheid
het trefwoord. De Nederlandse cultuurtoerist werd enthousiast gemaakt via “free publicity” (televisie,
kranten, online) en door gerichte (online) campagnes en de Belgische en Duitse cultuurliefhebber
werd bereikt via onlinekanalen en persreizen. De 4,5 miljoen bezoekers laten zien dat het een
succesvol jaar was met drukbezochte blockbusters (Escher op Reis, Mata Hari, de Reuzen van Royal
de Luxe) en de veel besproken “11 fonteinen”. De uitdaging zal zijn om de effecten van dit culturele
jaar te laten beklijven: komt de binnen- en buitenlandse cultuurtoerist dit of volgend jaar terug naar
Leeuwarden? Stad en provincie werken inmiddels aan nieuwe plannen om het succes te bestendigen.
De jury is benieuwd naar de uitwerking en effecten hiervan.

Leiden
De citymarketing van Leiden is inmiddels een vaste waarde in het Nederlandse citymarketinglandschap. Het merk “Leiden, stad van ontdekkingen” staat al geruime tijd centraal in de
Leidse citymarketing en wordt ook ondersteund door de 19 stadspartners die participeren in de
citymarketingorganisatie en door de gemeente Leiden. In 2016 ontwikkelde Leiden Marketing een
bijpassende brand story voor Leiden: het Leids Continuüm. Deze aansprekende storytelling geeft
volgens de jury “Leiden, stad van ontdekkingen” meer inhoud, scherpte en samenhang. In het Leids
Continuüm wordt op een aansprekende wijze uitgelegd dat de oudste universiteit van Nederland
de basis is van de Leidse ontdekkingen toen en nu. Het Leids Continuüm vertelt het verhaal dat de
ontdekkingen uit het verleden, de basis zijn van hedendaagse en toekomstige ontdekkingen. De jury
ziet dat het Leids continuüm echt werkt. Het verbindt bijvoorbeeld de vestiging van de Universiteit
Leiden aan de kleurrijke bollenvelden, het Leids Universitair Medisch Centrum, de Leidse T-rex “Trix”
en het Leiden Bio Science Park. De jury is onder de indruk van de visuele vormgeving van het Leids
Continuüm. Het blijkt dat deze vormgeving echt heeft geholpen om belangrijke stakeholders de
brandstory te laten omarmen. Hierdoor is in 2018 de brandstory manifest geworden. “Leiden viert De
Stijl”, de Pilgrimsroute, Rembrandt’s Gouden Eeuw jaar, T-rex Trix en Leiden 2022 European City of
Science zijn voorbeelden waarmee het merk “Leiden, stad van ontdekkingen” wordt geladen conform
het Leids Continuüm. De jury stelt vast dat Leiden er in geslaagd is de citymarketingstrategie te
vertalen in effectieve storytelling. Leiden is er in geslaagd om de volgende stap in haar citymarketing
te zetten.

Zwolle
Zwolle timmert al een aantal jaren aan de weg met haar citymarketing, ondanks dat er gewerkt
moet worden met een relatief laag budget in vergelijking met andere steden van die omvang. Zwolle
profileert zich als dynamische Hanzestad en studentenstad waarbij heden en verleden samenkomen.
Ook werkt Zwolle goed samen met de regio en in het grotere verband van de Nederlandse
Hanzesteden. Een belangrijk wapenfeit voor de citymarketing van Zwolle is dat de stad in oktober
2018 100 internationale touroperators ontving voor de “Global Travel Trade Show”. Dit evenement
komt voort uit de HollandCity-strategie van het NBTC waarbij een betere spreiding van bezoekers
over het hele land een belangrijk doel is. De touroperators zijn uitgenodigd door het NBTC en Zwolle
heeft zich met succes gekandideerd als host van de eerste “Global Travel Trade Show”. De stad Zwolle
was de basis van dit evenement, maar het gebied dat werd vermarkt is veel groter. De marketeers van
Zwolle realiseren zich dat Zwolle te klein is voor een touroperator om als meerdaags bezoek op te
nemen in het programma. Ze trokken samen op met Giethoorn, de Veluwe en Drenthe met als doel
gezamenlijk een aantrekkelijk programma te bieden dat voor (in het bijzonder Duitse) touroperators
ook commercieel interessant is. Ook de samenwerkende Hanzesteden waren onderdeel van het
verhaal. De jury waardeert de focus op de pragmatische samenwerking die ook past in de filosofie van
Marketing Oost. Terwijl het NBTC de “the other Holland” verkoopt, heeft Hanzestad Zwolle meegelift
om de stad op een groter podium te verkopen.
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Over de winnaar:

Jurysamenstelling

De jury heeft moeten kiezen uit vier uiteenlopende, maar allemaal kwalitatief hoogwaardige
inzendingen. De winnaar van de Nationale Citymarketing Trofee is er in geslaagd het merk en de
merkstrategie door te vertalen naar een aansprekend merkverhaal en combineert daarbij in haar
strategie op een aansprekende manier heden, toekomst en verleden. De documentatie en de
dynamische presentatie hebben de jury overtuigd.

De jury van de Nationale Citymarketing Trofee is als volgt samengesteld:
• Voorzitter Ton Rombouts, lid Eerste Kamer en oud-burgemeester van ’s-Hertogenbosch
• Erik Braun, docent en senior onderzoeker stedelijke economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
• Robert Govers, voorzitter International Place Branding Association
• Martin Boisen, adviseur For the Love of Place
• Machteld Beekhuis, adviseur gebiedsmarketing en -communicatie bij Urban Solutions
• Thom Ummels, zelfstandig adviseur citymarketing
• Isabel Mosk, destination marketing strategist Sherpa’s Stories

Winnaar van de Nationale Citymarketing Trofee is: Leiden.

Speciaal adviseur van de jury bij deze editie is Gerben Baaij (directeur Dordrecht Marketing), winnaar
van de Nationale Citymarketing Trofee 2018.
De Nationale Citymarketing Trofee wordt georganiseerd door Netwerk Citymarketing Nederland
(bestuursverantwoordelijke Gré Beekers, secretaris). De uitreiking vindt plaats tijdens het Nationaal
Congres Citymarketing (NCC) op 17 juni 2019 in Eindhoven. Voor nadere informatie over de Trofee
verwijzen wij u naar http://nationaalcongrescitymarketing.nl of http://netwerkcitymarketing./nl.
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Stichting Netwerk Citymarketing Nederland
Brugstraat 1a
5211 VS ’s-Hertogenbosch
E-mail
info@netwerkcitymarketing.nl

