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Inleiding en leeswijzer
In de rapporten ‘Evaluatie Stadspromotie 2011’ en ’Acties Stadspromotie 2012’, hebt u kunnen
lezen dat er veel werk is verzet op het gebied van stadspromotie. De gemeente Weert heeft een
goede basis gelegd, en wil in 2012 graag samen met andere partners dit verder oppakken.
We vatten in deel 1 van deze nota nog even de belangrijkste punten samen uit de twee genoemde
rapporten, zodat u het plan van aanpak ook kunt beoordelen als u voorgaande rapporten niet kent.
In deel 2 is de visie en een plan van aanpak voor de tweede helft van 2012 en heel 2013 en 2014
uitgewerkt. In deel 3 leest u drie scenario’s met een middelenoverzicht en bijbehorende kosten.
Definitie stadspromotie
In deze nota gebruiken we de term stadspromotie. In andere literatuur wordt ook wel eens de term
citymarketing gehanteerd. Daar waar we het hebben over stadspromotie, bedoelen we daarmee de
promotie van de héle gemeente: de binnenstad, de wijken, de dorpen en het buitengebied.
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DEEL 1 – Evaluatie 2011 en begin 2012
Aanleiding nieuwe campagne
De directe aanleiding voor de campagne ‘Met ons. In Weert.’ was Koninginnedag 2011. Een uniek
evenement met veel (landelijke) media-aandacht. Kortom, dé kans voor Weert om de stad op de
kaart te zetten. Hiervoor was een helder profiel en een duidelijke positionering van Weert nodig.
Maar ook, een ambitie en een visie: waar wil de gemeente naar toe, wat wil de gemeente met haar
beleid bereiken. De communicatiecampagne ‘Met ons. In Weert.’ is dus veel meer dan alleen het
gebruik maken van een slogan en beeldmerk. In deze campagne is nadrukkelijk meegenomen de
inhoudelijke focus van Weert, focus op bepaalde doelgroepen, het verhaal en de boodschap.
Nieuwe campagne bouwt voort op reeds ingezette koers
Stadspromotie vraagt vooral om continuïteit en consistentie; een meerjarenaanpak is daarom
noodzakelijk. Een belangrijke vraag, die leidend was bij de uitwerking van de campagne, was de
vraag hoe Weert er op de lange termijn wil uitzien. Wat is de visie van de stad? Welke koers is er
tot nu toe gevaren? Wat dat betreft was er al een belangrijke inspanning geleverd waarop kon
worden voort gebouwd: in het raadsvoorstel uit 2007 ‘Programma Economische
Structuurversterking en Promotie’, worden er drie doelgroepen genoemd: ondernemers, bezoekers
en inwoners. Hier wordt door de raad nader invulling aan gegeven bij het instemmen met de nota
´Stadspromotie Weert, thema’s en aanpak na 13 rondetafelgesprekken´ (raadsbesluit april 2008)
en bij het raadsbesluit van september 2010 ‘Vaststellen gewenste koers 2010-2014 programmalijn
winkelstad’. Daarin is te lezen:
Weert vervult een centrumfunctie in de regio. Een functie die Weert wil waarmaken op vier
programmalijnen, te weten Wonen, Werken, Winkelen en Recreëren. Weert wil meer
inwoners en bedrijven aan zich binden alsook meer bezoekers trekken die langer verblijven
en meer besteden. Het totale programma voor economische structuurversterking en
promotie biedt daarvoor de basis. Doelstelling is dat niet de gemeente maar de
samenwerkende ondernemers en partners het initiatief nemen om op basis van goede
analyses het vereiste uitvoeringsprogramma te bepalen, het programma tot uitvoer te
brengen en vervolgens rekenschap te geven van de bereikte resultaten.
Bovenstaande basis lag er dus al, waardoor er snel stappen konden worden gezet om te komen tot
een campagne voor Koninginnedag, die in lijn ligt met de eerder genomen besluiten en
vastgestelde koers. De voorgestelde campagne is dus een logisch vervolg op eerdere
besluitvorming.
Stadspromotie onderdeel van totaalvisie
In enkele heisessies eind 2010 met B&W en de directie, is uitvoerig nagedacht over wie Weert wil
bereiken en waarom. Conclusie is dat lichte groei van het inwonertal, ervoor zorgt dat Weert haar
huidige voorzieningenniveau op peil houdt. Dat is belangrijk want dat voorzieningenniveau is nu dik
in orde en is dé kracht van Weert. Lichte groei is op twee manieren te bereiken. Enerzijds door het
vergroten van de trots bij eigen inwoners. Zodoende kun je de huidige inwoners ‘binnen houden’
en ze ambassadeurs maken van je gemeente. En anderzijds door het boeien en binden van jonge
gezinnen (via alle vier de programmalijnen), waarmee je mensen van buiten Weert kunt overtuigen
zich hier te vestigen.
Met stadspromotie wil Weert vooral jonge gezinnen aanspreken. Door die groep aan te spreken, te
behouden én naar Weert te halen, kunnen we onze voorzieningen op het huidige niveau houden.
Dat is het beleidsdoel. Wat overigens niet wil zeggen dat we andere groepen niet willen en moeten
aanspreken. Gelukkig sluit het een het ander niet uit. Een boodschap kan namelijk geschikt zijn
voor zowel jonge gezinnen als voor ouderen (bijv. informatie over het buitengebied), en kan zowel
aansluiten bij jeugd als bij toeristen (bijv. info over evenementen). Hoewel er dus overlap kan
zitten in boodschappen en doelgroepen, ligt onze focus op jonge gezinnen.
Andere doelstellingen van stadspromotie zijn:
•
Verhogen bekendheid (ook buiten de regio): Naam, aanbod, ligging
•
Duidelijk profiel hebben (‘waar staat Weert voor?’)
•
Bruisende, levendige stad zijn
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Het merk Weert
Het ‘merk Weert’ is als volgt gedefinieerd:
- Wat leveren we? (product)
Weert ligt in het hart van alle nodige voorzieningen om te wonen, werken en leven
(goede sociale infrastructuur; alles bereikbaar binnen 15 minuten): vliegveld,
intercitystation, snelweg A2, waterweg.
- Wat beloven we? (propositie)
Weert biedt volop kansen om mensen te laten bloeien, groeien, ontplooien.
- Waarom beloven we dat? (point-of-view)
Van ontplooiing worden we allemaal beter: de mensen en de stad zelf
(aangenaam leven begint met de juiste voorzieningen).
Vervolgens zijn de ambities en doelstellingen van Weert uitgesproken:
Ambities:
- Consolidatie van het niveau van voorzieningen.
- Bloeien in: werkgelegenheid, welzijn, welvaart.
Doelen:
- Boeien en binden van jonge gezinnen en andere doelgroepen.
- Vergroten trots bij eigen bewoners.
De kernboodschap en slogan
Het profiel van Weert is vervolgens vertaald naar woorden en beelden. Eind 2010 is de volgende
kernboodschap geformuleerd:
“Weert is een complete stad, met een hoog voorzieningenniveau. Je vindt hier alles wat je
nodig hebt op loopafstand of binnen enkele fietsminuten. Je krijgt in Weert volop de kans
om meer uit je leven te halen. Het is een stad die uitnodigt tot meedoen.”
We noemen deze kernboodschap ‘het verhaal van Weert’. Het is een logisch vervolg op eerder
gezette stappen.
Weert kiest er bewust niet voor om één functionele kracht eruit te lichten, zoals sommige andere
steden doen. Denk aan Roermond koopstad, Eindhoven stad van technologie en Maastricht als
Bourgondische stad. Weert is namelijk zowel vlaaistad, stad in het groen, sportstad, woonstad,
winkelstad etc. Wat deze zaken verbindt is dat Weert een complete stad is (alle voorzieningen die
je wenst op loopafstand) en dat we dingen graag samen doen (Met ons.) Op die manier is Weert
een stad met dorpse gezelligheid of een groot dorp met stadse voorzieningen. Die veelzijdigheid en
compleetheid, dat is de kracht. In alle onderzoeken die er in de loop der jaren zijn geweest, komt
dat terug. De veelheid aan topnoteringen die Weert in de loop der jaren heeft behaald, laat dit ook
zien. 1
De vertaling van de kernboodschap, is gevat in de slogan ‘Met ons. In Weert.’
Variaties op het thema ‘Met ons. In Weert.’
De kernboodschap is, zo laten de diverse toepassingen hierna zien, heel breed inzetbaar. Dit komt
onder andere doordat de functionele lading (de eerste zin) variabel is;
Maak er een mooie Koninginnedag van. Met ons. In Weert.
Beleef de leukste evenementen! Met ons. In Weert.
Maak er een mooie kermis van. Met ons. In Weert.
Geniet van Bourgondische gastvrijheid. Met ons. In Weert.
Laat je verrassen. Met ons. In Weert.
Vier carnaval. Met ons. In Weert.
Wonen in de beste woonstad. Met ons. In Weert.
Leer meer op de kazerne van de toekomst. Met ons. In Weert.
Geniet van het groen. Met ons. In Weert.
…

1

Een lijstje met topnoteringen en titels die Weert in de loop der jaren heeft behaald, is te vinden in bijlage 1.
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Weert neerzetten als groenste stad of als woonstad is niet verkeerd. Die boodschap en belofte
klopt namelijk! De kernwaarden die verweven zijn in de campagne ‘Met ons. In Weert.’, blijven
daarnaast ook overeind; Ook als groenste stad blijft Weert een complete stad voor gezinnen, waar
men graag dingen samen doet. Ofwel, de Unique Selling Points van Weert, worden verbonden door
de afsluitende zin ‘Met ons. In Weert.’
Wil je vol gaan voor ‘Met ons. In Weert.’ (overal, consequent en langdurig), dan betekent het
automatisch dat je afscheid neemt van de eerder gehanteerde slogan ‘Warm Welkom in Weert.’ Wil
je toch verwijzen naar de gastvrijheid van Weert, dan kan dat via de variabele eerste zin,
voorafgaand aan ‘Met ons. In Weert’.
Dit wordt ondersteund door Hans Corstjens (Buro Beeldvang), de bedenker van de campagne
‘Warm Welkom in Weert’: “Hoewel de slogan Warm Welkom in Weert goed gekozen is, zeker
taalkundig, heeft hij nooit de nodige lading gekregen. En daar zit de kracht van een slogan, je
geeft het inhoud mee. De slogan van Nike, ‘Just do it, zegt op zichzelf natuurlijk helemaal niets.
Maar doordat het merk op allerlei manieren invulling geeft aan de spreuk, krijgt hij betekenis. Zo
werkt het ook bij ‘Met ons. In Weert.’ Die slogan krijgt elke keer dat hij wordt ingezet een bepaalde
lading mee. Je merkt dat hij nu al wordt overgenomen door mensen en organisaties in de stad, en
dus werkt! Je moet verwarring vermijden. Alleen door afscheid te nemen van ‘Warm Welkom
Weert’ en ‘Met ons. In Weert’ consequent toe te passen, krijgt het merk een sterke, eenduidige en
consequente lading.”
Focus op jonge gezinnen
Het verhaal van Weert staat. Het is duidelijk wie Weert is en wat Weert wil uitdragen. Zoals gezegd
ligt de focus op het aanspreken van jonge gezinnen. We willen dit nog specifieker maken en focus
aanbrengen. Niet alleen vanwege de verdeling van tijd en middelen, maar ook omdat je nog bezig
bent met het opbouwen van je verhaal en de bekendheid ervan wilt vergroten. We stellen voor om
te werken volgens de fanstrategie2. Dat betekent dat je om nieuwe doelgroepen te bereiken, je die
niet rechtstreeks benadert via traditionele betaalde media, maar je de nadruk legt op het
inschakelen van al bestaande fans. Tevreden inwoners zijn de beste ambassadeurs van een stad.
Logisch ook, want de identiteit van de stad wordt sterk bepaald door de inwoners. Amsterdammers
maken Amsterdam, ze zijn onderdeel van het merk. Vandaar ook de vinding ‘Iamsterdam’. En
daarom ook ‘Met ons. In Weert.’ Dezelfde fanstrategie kun je ook toepassen op toeristen die
enthousiast zijn en mensen die in Weert werken of naar school gaan maar hier niet wonen. Denk
bijvoorbeeld aan de grote groep oud-KMS’ers. Je benut de positieve energie van fans om nieuwe
fans te maken. Uitgangspunt is dat geen reclamebureau zo’n geloofwaardige promotie maakt voor
een merk als iemand die je kent.
De keuze voor een fanstrategie is zeer geschikt voor gemeenten. Rijn Vogelaar legt dat in zijn boek
‘De Superpromoter’ uit:
Vaak zie je dat inspraak van burgers wordt gedomineerd door burgers die ontevreden zijn.
Ook media geven vooral klagende burgers het woord. Enthousiaste burgers komen weinig
aan bod. Er is ook geen directe reden zich te uiten. Echter, als naar hun mening wordt
gevraagd, reageren ze meestal wel positief. Vanuit democratisch oogpunt is er veel voor te
zeggen de fans ook aan het woord te laten. Wanneer een gemeente alleen luistert naar
klagende burgers is dat niet democratisch maar toont het de kracht van een schreeuwende
minderheid.
Concrete toepassingen Koninginnedag
Het verhaal van Weert (de kernboodschap) is voor Koninginnedag 2011 consequent toegepast in
een campagnematige communicatieaanpak (zie ook de Evaluatie Koninginnedag d.d. 29 juni
2011). Specifiek voor Koninginnedag is een uitwerking gemaakt van de slogan: ‘Maak er een mooie
Koninginnedag van. Met ons. In Weert.’ Alle communicatie en promotie is vanuit die gedachte
ingevuld. Dus ook in de middelenkeuze én in de inhoudelijke boodschappen die werden
uitgezonden. De profilering van Weert is niet alleen toegepast op Koninginnedag, maar ook op de
Oranjeweek die daar op volgde. Door alle zaken die bij het profiel van Weert horen met elkaar te
verbinden is een consistent beeld naar buiten gebracht en maximaal gebruik gemaakt van alle
aandacht die Weert rondom Koninginnedag kreeg.

2

Er zijn verschillende deskundigen die de fanstrategie en warme citymarketing van harte aanbevelen.
In bijlage 2 zijn de belangrijkste conclusies uit de theorie samengevat.
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Toepassing op andere activiteiten
Na het succes van Koninginnedag is besloten om de pilotfase te verlengen en de profilering van
Weert door te trekken in een aantal activiteiten die later plaatsvonden (niet puur gemeentelijk, die
brede inzetbaarheid is juist de kracht ervan):
Behoud KMS (vanaf najaar 2011)
Kermis 2011 (september 2011)
Open Monumentendagen (september 2011)
Gastvrij Weert (oktober 2011)
Winters Weert (december 2011)
Carnavalsoptocht- en feest (februari 2012)
Nominatie Groenste Stad (vanaf maart 2012)
De nieuwe gemeentelijke website (maart 2012)
Oranjeweek 2012 (april 2012)
De nieuwe VVV-arrangementenfolder (april 2012)
De campagne van Kampershoek (mei 2012)
De nieuwe gemeentegids (juni 2012)
600 jaar Weert in 2014
Mensen die enthousiast zijn over een merk, willen meepraten, meedenken en meedoen. Ze willen
er deel van zijn. Zie hier één van de succesfactoren van Koninginnedag 2011 waarbij de
deelnemers op de route dolenthousiast waren over wat er samen was gepresteerd. Deze vorm van
co-creatie past ook bij de invulling van het feestjaar 600 jaar Weert in 2014. Dit project is een
mooi moment om de komende twee jaar op te focussen zodat er dan een volledig ingebedde
promotieaanpak staat.
Relatie met andere promotionele activiteiten en projecten
Er zijn verschillende projecten die op een of andere manier een link hebben met stadspromotie.
Denk dan aan het zojuist genoemde 600 jaar Weert maar ook het nieuwe Winkelen,
herstructurering VVV, Limburg branding, de Weerterlandpas, Hoge Dunk, Brainport 2020, GOML,
Woonstad Weert, Groenste Stad etc. De bedoeling is samen op te trekken en elkaar vooral te
versterken. Tot nu toe zijn de genoemde partijen steeds meegenomen in de koers die
stadspromotie wil varen.
Relatie stadspromotie en regiopromotie
Zo zien we stadspromotie en regiopromotie als een en-en verhaal. Weert lift natuurlijk mee op de
inspanningen van bijvoorbeeld Kempen~Broek en viceversa. Zo leiden toerisme en recreatie
dikwijls tot een vergroting van de werkgelegenheid en zorgen zo voor multiplier effecten doordat
lokale bedrijven toeleveringen verzorgen voor hun activiteiten. Toeristen en recreanten zorgen voor
bestedingen in het gebied die anders niet gerealiseerd zouden zijn. Door het multiplier effect wordt
de gehele regionale economie vergroot. Uiteindelijk kan dit leiden tot meer werkgelegenheid en
meer uitgaven binnen de regio.
Daarnaast is het zo dat regiopromotie een brede focus heeft en je door daarin mee te gaan, in een
‘grotere vijver vist’. Een voorbeeld: Weerter hotels hebben boekingen van mensen uit Amsterdam
die de Floriade in Venlo bezoeken. En die bezoekers besteden doorgaans ook tijd in de stad Weert
of ons buitengebied. Kortom, de inspanningen van regiopromotie die ook (inter)nationaal zijn
gericht, landen ook hier. Het is dan wel zaak, om de mensen die (via regiopromotie) geïnteresseerd
zijn in Midden Limburg, via onze stadspromotie te wijzen op de mooie zaken die Weert heeft te
bieden.
Uitgangspunt is dan ook om bestaande structuren en samenwerkingsverbanden zoals
regiopromotie via de VVV Midden Limburg, Limburg Branding, Kempen Broek, GOML, Hoge Dunk
en de Euregionale Samenwerking zeker niet los te laten. Inhoudelijk en in communicatieve zin
(denk aan verschillende huisstijlen) kunnen de verschillen juist zorgen voor aanvullingen en
toevoegingen op elkaars verhaal. We zullen de bestaande initiatieven dus zeker koesteren en
gezamenlijke kansen benutten.
Samenwerking tussen de vier programmalijnen
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In december 2011 was er een overleg met vertegenwoordigers3 uit alle vier de programmalijnen:
Wonen, Werken, Winkelen en Vrije tijd. Doel was toetsen of ieder het ‘verhaal van Weert’ en de
kernboodschap herkende. Dat was het geval, de gekozen profilering klopt. Ook is besproken of
ieder binnen zijn eigen branche, bedrijf of organisatie er iets voor voelde om krachten te bundelen.
Ook daarop was het antwoord ja. Vervolgens is onderzocht: wat is er nodig om concreet met het
verhaal aan de slag te gaan? Genoemd werden toen: aanjagers/trekkers in de vorm van een team,
tijd, geld en hulpmiddelen zoals een huisstijlhandboek.
Uitwerken van de benodigdheden om aan de slag te gaan
Op basis van bovengenoemde behoeften, is er in april 2012 een overleg geweest van mensen die
professioneel met communicatie bezig zijn én tevens Weert liefhebber/ambassadeur zijn (en vanuit
die visie Weert zo goed mogelijk willen neerzetten). Vier communicatiebureaus (Beeldvang, Art=,
Herman Litjens Vormgeving en Social addicts), VVV BackOffice, Centrum Management Weert,
Weert de Gekste en de gemeente Weert hebben de intentie uitgesproken gezamenlijk op te willen
trekken op het gebied van stadspromotie. Men is hiervoor al meerdere malen in deze samenstelling
bij elkaar geweest onder de werktitel Ons Weert Team. Centrum Weert Promotion wil aanhaken als
met deze nota Stadspromotie wordt ingestemd door de gemeenteraad.
Als denktank en platform wil het team vier rollen oppakken: initiëren, adviseren, faciliteren en
centraliseren. Centrum Management, VVV BackOffice en gemeente zijn samen de trekkers van de
acties. In het volgende hoofdstuk wordt dit verder uitgewerkt.
In de tussentijd is er ook een huisstijlhandboek4 gemaakt voor iedereen die met de campagne aan
de slag wil gaan. Dat handboek is inmiddels al verschillende keren verstrekt als hulpmiddel.
De discussie over tijd en geld heeft gewacht tot nu, totdat deze nota over stadspromotie in de
gemeenteraad zou worden behandeld. Ter voorbereiding hierop en om de nota Stadspromotie goed
uit te kunnen werken, is er een bijeenkomst geweest met raadsleden en externen op 26 april
2012.5 De daar aangedragen kritiek, criteria en aandachtspunten, zijn uitgewerkt in het volgende
hoofdstuk.

3

Voor een overzicht van de deelnemers aan het overleg in december 2011 met vertegenwoordigers uit alle
vier de programmalijnen zie bijlage 3.
4
Het Huisstijlhandboek ‘Met ons. In Weert.’ is als bijlage 5 toegevoegd bij deze notitie.
5
Voor een overzicht van de deelnemers aan de bijeenkomst met raadsleden en externen op 26 april, zie
bijlage 4.
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DEEL 2 – PLAN VAN AANPAK 2012, 2013, 2014
Doelen
Naast de directe aanleiding van Koninginnedag is er een duidelijke noodzaak om Weert sterker te
profileren. Denk hierbij aan factoren zoals de vergrijzing, concurrentie van andere steden en de
economische recessie.
In de begroting 2012 is vastgesteld dat als Weert het huidige voorzieningenniveau op peil wil
houden, een lichte groei van inwoneraantal noodzakelijk is (programmalijn Wonen). Daarin staat
ook dat Weert een sterkere centrumfunctie in de regio wil zijn, met meer bezoekers, langere
verblijfsduur en hogere bestedingen (programmalijnen Winkelen en Vrije tijd). Daarnaast is er de
doelstelling om een beter vestigingsklimaat voor bedrijven te zijn en een hoge mate van
werkgelegenheid te bieden (programmalijn Werken).
Voor een sterkere profilering van Weert is samenwerking met ondernemers, verenigingen en
inwoners onmisbaar. Doel van dit plan is dan ook:
Verdere toepassing/ontwikkeling van het verhaal van Weert sámen met partners in de stad,
zodat er een sterkere profilering van Weert ontstaat.
Uitgangspunten
Voortbouwen op ervaringen 2011 en 2012
Aanhaken bij en afstemming zoeken met de bestaande vier programmalijnen
Afstemming blijven zoeken met projecten die een link hebben met stadspromotie (600 jaar
Weert, het nieuwe Winkelen, herstructurering VVV, Limburg branding, Weerterlandpas,
Hoge Dunk, Brainport 2020, GOML, Woonstad Weert, Groenste Stad etc.)
Bundelen van krachten is cruciaal, om zo het verhaal van Weert beter voor het voetlicht te
krijgen.
De sleutel tot succesvolle stadspromotie
In de sessie op 26 april 2012 met raadsleden en externen, werd een metafoor gebruikt om aan te
geven wat het belangrijkste element voor Weert is op het gebied van stadspromotie.
Stadspromotie werd vergeleken met een voetbalteam. Er zijn vier dingen nodig om wedstrijden te
winnen:
1.
Centrale visie en doel
2.
De juiste middelen
3.
Vakkundige spelers
4.
Goed samenspel
Dat vertaalt zich als volgt:
1.
Centrale visie en doel: met zijn allen vol gaan voor de campagne ‘Met ons. In Weert.’
2.
De juiste middelen: een campagne met diverse communicatiemiddelen is gereed, een
huisstijlhandboek is gemaakt. Daarnaast hebben diverse spelers elk nog eigen middelen,
die verbeterd of anders ingezet kunnen worden.
3.
Vakkundige spelers: een team van communicatiedeskundigen en andere sleutelfiguren
zoals Centrummanagement en de VVV, staat te trappelen om het veld op te mogen.
4.
Goed samenspel: de wil om samen te werken is er, de structuur en spelregels ontbreken
nog.
Het antwoord op dat laatste ontbrekende element is het Ons Weert Team. De sleutel tot succes zit
in de samenwerking. Het opzetten en omarmen van een slagvaardig team dat zich aanbiedt als de
aanjager van stadspromotie, past daarbij.
Ons Weert Team
‘Een team - bestaande uit communicatiedeskundigen, de VVV BackOffice en Centrum
Management Weert - met hart voor Weert dat slagvaardig en efficiënt te werk gaat voor
alle denkbare doelgroepen op het gebied van stadspromotie/citymarketing/communicatie.’
In een notendop beschrijft dat het in oprichting zijnde Ons Weert Team. Met inachtneming van de
ingebrachte kritiek, criteria en aandachtspunten uit de bijeenkomst van 26 april, wil het team gaan
werken volgens de volgende uitgangspunten:
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Initiëren
•
Voor nieuwe ideeën/initiatieven probeert het team gebruik te maken van bestaande
middelen (bestaande website, bestaand blad etc.) of goedkope populaire middelen zoals
sociale media. Alleen daar waar bestaande middelen niet toereikend zijn of ze er nog niet
zijn (bijv. goede, thematische promotiefilmpjes of een city-app), gaat het team nieuwe
middelen ontwikkelen en is er geld nodig.
Adviseren
•
Het team adviseert over bestaande promotie-uitingen, is optimalisatie hiervan mogelijk?
Ofwel, kunnen geplande promotie- en communicatie-initiatieven anders en slimmer worden
ingezet? Daar waar verbetering mogelijk is (denk aan de gemeentesite waarop een
evenementenkalender ontbreekt of het blad Poort) wordt het middel aangepast. En daar
waar mogelijk worden onnodige middelen geschrapt. Dit geldt voor gemeentelijke
communicatiemiddelen maar net zo zeer voor niet-gemeentelijke middelen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan dubbele middelen zoals vijf evenementenkalenders die door vijf partijen
wordt onderhouden en waarvan er geen één compleet is. Bundel deze vijf tot één goede,
zet deze goede kalender wel weg via de kanalen van de vijf partijen en benut tijd en geld
zo efficiënter.
•

Ook nieuw te ontwikkelen middelen (bijv. filmpjes van mooie verhalen van fans van Weert)
kunnen weggezet worden via bestaande, veel bezochte kanalen (website gemeente,
websites organisaties), of gratis kanalen zoals Facebook, YouTube en fotosites. Ook
daarover adviseert het team.

Faciliteren
•
Het team faciliteert het op een goede manier toepassen van de campagne, bijvoorbeeld
door het beschikbaar stellen van een huisstijlhandboek.
Centraliseren
•
Het team zorgt voor één gezicht naar buiten toe, een duidelijke profilering van Weert.
•

Het team biedt voordeel en meerwaarde voor ondernemers, organisaties en verenigingen
in Weert: door toepassing van één campagne stijgt de zichtbaarheid en herkenning. Het
biedt gemak (middelen liggen klaar) en het is goedkoper.

Regie op stadspromotie
•
Centrum Management, VVV BackOffice en team Communicatie van de gemeente Weert zijn
samen de trekkers van alle acties en uitvoering van dit plan. Om de lijnen kort te houden,
overleggen Centrummanagement, de VVV BackOffice en team Communicatie van de
gemeente Weert tweewekelijks om zodoende gezamenlijk de regie te houden op het
opgestelde actieplan en vragen die binnen komen.
•
Centrum Management zal samen met de VVV BackOffice de loketfunctie vervullen. Zij
zullen de intake van nieuwe initiatieven en adviesvragen opvangen. Ze vervullen die
loketfunctie immers al, hebben al de contacten met ondernemers en hoeven deze slechts te
verbreden (niet alleen het centrum bedienen maar heel Weert dus). De uitvoering ligt niet
bij Centrummanagement en wordt per vraag bekeken in teamverband.
•
De gemeente heeft de regie op het budget en zal volgens de reguliere aanbestedingsregels
opdrachten verstrekken.
Over de samenstelling van het team
•
In het team zitten communicatiedeskundigen met hart voor Weert, aangevuld met de VVV
BackOffice en Centrum Management Weert. Het team heeft geen commerciële insteek en
werkt professioneel, vrijwillig maar niet vrijblijvend.
•
De samenstelling van het team is niet in beton gegoten. Om een start te maken is
aansluiting gezocht bij lopende initiatieven en enthousiastelingen.
•
Het team is vooral een team van communicatiedeskundigen en geen “belangengroepering”.
Het is een team dat werkt voor alle denkbare doelgroepen: ondernemingen, organisaties,
verenigingen etc. Natuurlijk kunnen deze inhoudelijke partners wel aanhaken op de juiste
momenten (bijv. sport, cultuur, natuur etc.), graag zelfs! Het team nodigt anderen hiervoor
uit en zoekt ze desgewenst op.
•
Het team moet niet te groot worden, werkbaar blijven. Na de opstartfase, zal elke actie aan
één of meerdere personen worden gekoppeld. Het team, dat nu bestaat uit zo’n 12
personen, zal dus in kleinere groepen te werk gaan.
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Conclusies van de eerste stappen tot samenwerking
Omdat de sleutel tot succes zit in samenwerking, zijn op dit vlak al de eerste stappen gezet. Als we
terugblikken, is er dus al een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de vier
programmalijnen (december 2011), er is een huisstijlhandboek gemaakt waarmee anderen aan de
slag kunnen (januari 2012), er is een bijeenkomst geweest met communicatiedeskundigen, de VVV
BackOffice en Centrum Management die de intentie hebben uitgesproken zich sterk te willen maken
voor stadspromotie, en er is een bijeenkomst geweest met de gemeenteraad en externen (april
2012).
Belangrijkste conclusies van de gesprekken over samenwerking tot nu toe:
•
Er is een duidelijke wil om krachten te bundelen
•
Er is draagvlak voor het verhaal van Weert en de campagne ‘Met ons. In Weert.’
•
Regie is noodzakelijk
•
Gebruik ideeën uit de samenleving, ga niet te veel zelf aan de slag (faciliterende rol).
•
Zorg voor een plan met een lange termijn visie en korte termijn actie (geen woorden maar
daden!)
•
Versterk al het mooie en het goede dat er al is in Weert
•
Neem het bundelen en verbeteren van bestaande communicatiemiddelen (efficiëntie) als
uitgangspunt. Investeer slechts daar waar het niet anders kan
•
Werk toe naar 600 jaar Weert zodat er dan een volledig ingebedde promotieaanpak staat
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DEEL 3 – MIDDELENOVERZICHT EN KOSTEN
Drie scenario’s
Uitgangspunt is zoals gezegd niet om nieuwe middelen te maken. Toch is dit niet onvermijdelijk,
juist ook om anderen te kunnen faciliteren en herkenbaarheid voor de campagne te creëren. Enig
budget voor overkoepelende uitingen (waar dus meerdere partijen gebruik van kunnen maken en
profijt van hebben) is daarom nodig.
Voor de promotie van specifieke projecten, brengt een project zelf budget in. Dat geldt zowel voor
gemeentelijke projecten als voor projecten van ondernemers en organisaties. Een voorbeeld, voor
de promotie van 600 jaar Weert kan er gebruik worden gemaakt van bestaande middelen voor
stadspromotie. Wil men echter specifieke middelen ontwikkelen (bijv. een eigen site, eigen logo
etc.), dan brengt men daarvoor eigen budget in. Hetzelfde geldt voor initiatieven van externen, ze
kunnen gebruik maken van wat er al ligt aan algemeen promotiemateriaal, maar voor eigen
specifieke uitingen gebruikt men eigen budget.
Er zijn drie scenario’s uitgewerkt. De ervaring leert dat bij de daadwerkelijke uitwerking van
activiteiten nieuwe inzichten ontstaan en aanleiding geven tot aanpassing van de plannen. Maar
ook in dat geval kunnen de totaalbudgetten per scenario als taak- en kaderstellend worden
opgevat.
Brons:
Bij scenario brons worden zoveel mogelijk bestaande middelen onder de loep genomen en
geoptimaliseerd. Bovendien worden er diverse middelen ingezet om fans van Weert een
platform te geven, waaronder social media.
Zilver:
Scenario zilver is het uitvoeren van scenario brons plus het ontwikkelen van nieuwe
middelen zoals apps. Ook willen we dan nóg meer dan bij scenario brons externe partijen
faciliteren.
Goud:
Scenario goud is het uitvoeren van scenario zilver plus het ontwikkelen van middelen die
zorgen voor herkenbaarheid van de campagne (reclame) en promotie van Weert bij de
doelgroepen van alle vier de programmalijnen (ook buiten Weert): Wonen, Werken,
Winkelen, Vrije tijd.
In onderstaand schema vindt u een specificatie van de middelen en kosten.
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MIDDELENOVERZICHT EN KOSTEN
Communicatiemiddel

Extra toelichting

SCENARIO BRONS
Evenementenkalenders samenvoegen
Verhalen van Weert-fans vastleggen

Via korte filmpjes of via geschreven interviews en foto’s

Nieuwe promotiefilm

Eén nieuwe film of korte filmpjes per thema of doelgroep

Nieuwe promotiebrochure
Lay-out gemeentewijzer aanpassen
Inzet bij gemeentebrede evenementen

Bijvoorbeeld carnaval, paardenmarkt, Oranjeweek, 4 en 5 mei,
braderie, kermis, cultureel lint, Weert Swingt, Sinterklaas, Winters
Weert etc.

Verbetering magazine Poort
Campagne Kampershoek
Inzet bij Woonstad Weert

Inbedding in acties Woonstad Weert

Fancommunity op social media

Een (digitaal) platform ontwikkelen voor fans van Weert

Verbetering websites

Bundelen van bestaande info uit alle 4 de programmalijnen en
wegzetten op diverse sites (Gemeente, VVV, Woonstad Weert,
winkelstad Weert, Hoge Dunk etc.)
Om de toepassing van de campagne uit te leggen en de toolkit aan
te bieden
Met hierin o.a.:
- Huisstijlhandboek
- Fotodatabase voor alle 4 de programmalijnen

Sessies organisaties/ondernemers/verenigingen
Toolkit organisaties/ondernemers/verenigingen

Inhuur personeel
Post onvoorzien
benodigd budget scenario brons

€ 50.000,00

SCENARIO ZILVER
Middelen en budget uit scenario brons, plus:
Uithangborden (in figuurlijke zin) actief benaderen Te denken valt aan VC Weert, BSW, Bospop, Floor Burning,
om samen te werken
scholen etc.
Banieren voor musea
Apps ontwikkelen
Ontwikkeling algemeen promotiemateriaal dat ook
door anderen kan worden gebruikt

Te denken valt aan:
digitale banners
virals
e-card
roll-ups
strooimateriaal (stickers, pennen etc.)
flyers

benodigd budget scenario zilver

€ 90.000,00

SCENARIO GOUD
Middelen en budget scenario zilver, plus:
Reclame in de stad

Aanpassen plattegronden

Te denken valt aan abri’s, banieren in de binnenstad,
seizoensgebonden aankleding, welkom en tot ziens banieren,
bordjes bij monumentale panden en wetenswaardige plekken
(eventueel voorzien van QR-code).
Aanpassen van bestaande plattegronden in de campagne stijl
en/of maken van plattegronden met het winkelaanbod per straat

Behoefte onderzoek pendeldienst binnenstad
Inzetten op invulling lege etalages
benodigd budget scenario goud

€ 125.000,00
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Werken zonder budget
Zelfs al zou er geen scenario worden gekozen (0-optie), dan nog is er nu al grote vooruitgang
geboekt. Partijen werken samen, onder één noemer, met één verhaal. Organisaties, ondernemers
en verenigingen zijn al volop bezig hun promotie vorm te geven volgens deze campagne. Echter,
het bieden van extra tools kan het geheel groter laten groeien en versnellen. De noodzaak zoals
benoemd in hoofdstuk 1, om nu serieus aan de slag te gaan met stadspromotie, laat zien dat deze
versnelling een vereiste is.
Dekking
Het voorstel is om uit te gaan van scenario Goud. Dit betekent dat voor de jaren 2012, 2013 en
2014 samen een bedrag benodigd is van € 125.000,-. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te
stellen uit het Budget nieuw beleid a.g.v. verlenging afschrijvingstermijnen.
Evaluatie en structurele inbedding stadspromotie
De voorgestelde periode is de opmaat naar het feestjaar 2014 inclusief het feestjaar zelf. Dit is een
natuurlijk moment om te bekijken of deze inzet van stadspromotie succesvol is. Het voorstel is om
eind 2013 de tot dan toe gepleegde inzet op het gebied van stadspromotie te evalueren. In het
voorjaar van 2014 kan vervolgens bij de Prioriteitsbehandeling worden bezien of structureel budget
voor stadspromotie gewenst is om het pakket aan middelen te beheren. In 2014 zou vrijkomend
POI-budget (Points Of Interests) een structurele dekking (€67.000) kunnen zijn omdat de POI dan
gerealiseerd zijn. Hierin worden ook de mogelijkheden van nieuw geld binnen het parkeerbedrijf
meegenomen.
Personele ondersteuning
De inzet van tijd en middelen op het gebied van stadspromotie zoals in deze nota beschreven, was
nog niet voorzien bij de uitwerking van het FLOW traject. Een bedrag hiervoor beschikbaar stellen
uit het Budget nieuw beleid, is daarom passend.
Uit benchmarkgegevens (bureau Tappan, 2009) blijkt dat de gemeente Weert, in verhouding tot
andere vergelijkbare gemeenten, niet ruim in haar jasje zit voor wat betreft de formatie voor
communicatie. Het is verleidelijk om uitvoerende ad hoc werkzaamheden onder tijdsdruk voorrang
te geven boven lange termijn activiteiten. We hebben gezien, dat juist stadspromotie alleen effect
heeft wanneer er sprake is van een lange termijn strategie. Het uitvoeren van deze nota
stadspromotie (regierol, uitwerking van middelen en deelname in Ons Weert Team) vormt een
lastenverzwaring op het toch al compacte team Communicatie. Daarom stellen we voor een kleine
post beschikbaar te stellen voor de tijdelijke inhuur van personeel. Dit bedrag zit bij het
voorgestelde scenario in. Bij de Prioriteitsbehandeling wordt bekeken of de post inhuur personeel
structureel moet worden of uitbreiding van de huidige formatie gewenst is.
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Bijlage 1
Dat Weert compleet is en op diverse vlakken scoort, blijkt ook de topnoteringen die in de
loop der jaren zijn binnengesleept:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meest kindvriendelijke stad van Limburg in 2009;
Beste woongemeente van Limburg in 2009;
Gedeelde tweede plaats in de verkiezing Beste Binnenstad van Nederland in 2009;
De wandelroute ‘Ommetje Romeinse brug’ in Tungelroy won in 2009 de landelijke Ym van
der Werffprijs.
Bospop winnaar Beste Regio Evenement cultuur 2010;
Winnaar Gemeenteprijs 2010 voor de beste aanpak voor het tegengaan van polarisatie en
radicalisering
Mijnstraatjouwstraat won de landelijke Innovatie-Award 2010 omdat het project
laagdrempelige en toegankelijke participatie van burgers bij het verbeteren van hun eigen
buurt mogelijk maakt.
De Weerter kermis staat op plaats 4 in de Evenementen Top 100 van Nederland met
925.000 bezoekers (onderzoek bureau Response 2011)
Winnaar van de Hein Roethofprijs 2011 met het project Serviliusstraat/Campus Servilius,
als het beste initiatief in Nederland om criminaliteit te voorkomen, of sociale veiligheid te
bevorderen.
Keurmerk Veilig Ondernemen voor de binnenstad van Weert 4 keer op rij behaald, 8 jaar
dus al).
De Sint-Martinuskerk behoort tot de Top 100 van belangrijkste monumenten in Nederland.

Enkele andere weetjes die het verhaal van Weert de campagne Met ons. In Weert
onderstrepen:
•
Ruim 20% van Weert bestaat uit natuur. Met recht betitelt men de gemeente dan ook wel
als ‘stad in het groen’.
•
Weertenaren doen veel met elkaar. Er heerst een sterke verenigingscultuur: van harmonie,
carnavalsvereniging tot voetbalclub.
•
83% van de Weerter jeugd is lid van een of meer van de 80 sportverenigingen of
sportinstellingen.
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Bijlage 2
Theorie over de fanstrategie en warme citymarketing
In het boek ‘Focus op fans, hét boek over brandactivation van W. en Y. Michels (2011)
wordt uitgelegd hoe brandactivation werkt:
Het is de uitdaging, om fans aan te sporen om over je merk te praten. Dat doe je door de
fans te verrassen met opmerkelijke, verrassende acties. Het activeren van fans, is bij
uitstek een middel om de relatie meer inhoud te geven, merkassociaties te laden en
gedeelde ervaringen te creëren die worden doorverteld.
•
Een voorbeeld: SayCheeseGouda
Een mooi voorbeeld van de fanstrategie was te zien in Gouda. De inwoners waren het zat
dat hun stad alleen werd geassocieerd met criminaliteit. Als tegengeluid startte de stad een
fotocampagne vol lachende mensen. Want als je Gouda zegt, zeg je kaas en dus:
‘SayCheesGouda’. Alle inwoners werden opgeroepen hun eigen lach online te zetten, te
printen en achter het raam te plakken. Als finale kwamen de inwoners van Gouda massaal
naar de markt om samen kaas te eten, een lachende groepsfoto te maken en te laten zien
dat ze fan zijn van hun stad.
Het is een uitdaging en een kans om van mensen die ‘iets’ met je merk hebben, fans te
maken. Nieuwe klanten/inwoners/dagjesmensen/toeristen vinden kost erg veel tijd en geld,
en is bovendien niet efficiënt: reclame bereikt immers altijd een grote groep mensen die
geen interesse heeft. Fans spreken in hun sociale netwerk gericht anderen aan die
waarschijnlijk ook potentiële fan zijn omdat ze tot dezelfde doelgroep behoren. Alle reden
dus om te focussen op een fanstrategie, zonder andere doelgroepen helemaal opzij te
schuiven overigens.
Brandactivation is tevens een perfect middel om ‘scheurtjes’ in je merk te ‘vullen’. Zo is
Philips betrouwbaar, maar soms wat saai. Mercedes staat voor status, maar is voor de wat
oudere heren.
Vertaald naar Weert: Weert heeft alles in zich, maar is vaak bescheiden (niet trots). Dit scheurtje
kan het uitgangspunt zijn bij het bedenken van campagnetoepassingen. De campagne ‘Met ons. In
Weert’ speelt al perfect in op dit scheurtje: het gaat namelijk over ‘ons’ Weert, van jou en mij!
Het boek ‘Citymarketing in perspectief’ (Gert Jan Hospers, 2009) is er voorstander van
verhuisgegevens als basis te nemen voor citymarketing.
Uit onderzoek blijkt dat elk jaar 10% van de Nederlanders verhuist, wat neerkomt op zo’n
anderhalf miljoen mensen. Tweederde van hen verhuist binnen de gemeente. Slechts een
derde trekt naar een andere woonplaats. Een kwart van deze intergemeentelijke
verhuizingen vindt plaats binnen een afstand van 10 kilometer en maar 14% verhuist
verder dan 100 kilometer. De meeste Nederlanders verhuizen dus over een korte afstand.
Alle campagnes ten spijt, de Nederlander blijft verknocht aan zijn woonplaats.
Ook in Weert, zo laat de nota Bevolkingsverloop 2011 zien, is dit het geval. Vanuit die optiek, is
het pleiten voor ‘warme citymarketing’, promotie gericht op de eigen bevolking, heel logisch.
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Bijlage 3
Deelnemers bijeenkomst stadspromotie Weert 7 december 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sonja Blok, Centrummanagement
Anita van den Bogaard, VVV BackOffice
Huub Keijzers, Gemeentelijk contactpersoon Centrummanagement
Hans Corstjens, bureau Beeldvang (en maker huisstijlhandboek Met ons. In
Weert.)
Rolf Zincken, Horeca Nederland afdeling Weert
Richard Munten, Horeca Nederland afdeling Weert
John van Heel, MKB Weert
Miriam Severijns, Rick/Cultureel Lint
Jos Meessen, Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV)
Ger Verstegen, Wonen Limburg
Liset Spreuwenberg, Communicatie gemeente Weert
Frank Speet, Communicatie gemeente Weert
Inge Janssen, a.i. Communicatie gemeente Weert
Frank Beck, a.i. Communicatie gemeente Weert

Afgemeld maar achteraf via verslaglegging geïnformeerd:
•
Jack Hermans, Samenwerkingsverband IJzeren man
•
Mathieu Dolders, Ondernemersloket gemeente Weert
•
Peter Bouwels, Centrum Weert Promotie
•
Marian Arts, Woonstad Weert
•
Oukje Reijnen, Woonstad Weert

17

Bijlage 4
Deelnemers bijeenkomst stadspromotie Weert 26 april 2012
Hieronder staan de namen van de mensen die zich hadden aangemeld voor de bijeenkomst, ter
plekke is de aanwezigheid niet genoteerd. In totaal waren er 54 aanmeldingen (75 genodigden)
Naam
Carine Bongers
Ella Croonenberg
Hugo Zontrop
Hennie Ensink
Lizette Koopmans
Myriam Meertens
Ton Weekers
Cindy Akkermans
Liset Spreuwenberg
Marianne Schreuders
Wethouder Cardinaal
Wethouder Litjens
Conny Beenders-van Dooren
Vincent van Brussel
Gerrit van Buuren
Frans van Eersel
Ton Egging
Geert Gabriëls
Fanida Kadra
Marianne op den Kamp-Smans
Leon Kusters
Bert Lempens
Margriet Nouwen-Jacobs
Harry Peters
Hendrik Stals
Loppan Struving
Malika Zaâboul
Hans Marechal
Sonja Blok
Anita van den Boogaard
Giel Polman
Saskia Verdonschot
John van Heel
Hans Corstjens
Bart Maes
Herman Litjens
Kristiaan Litjens
Ellie Gommans
Marja la Croix
Sander Houben
Sjoerd van Hoof
Mark Vialle
Marienel Engelen
Sjack Creemers
Eric Raemaekers
Bert Nelissen

Organisatie
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Centrummanagement
VVV BackOffice
VVV Midden-Limburg
RICK
Life Style Vitae / MKB Weert
Reclamebureau beeldvang
Reclamebureau Art=
Herman Litjens Vormgeving
Herman Litjens Vormgeving
Innovamedia
Munttheater
De Bosuil
Weert de Gekste
Weert de Gekste
Stichting Oelemarkt Promotie
Maaspoort winkeliers, PartyTime
Bassin, Café Zaal De Beatrix
Horeca ondernemer
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Rewalt Tobben
Rolf Tullemans
Rene Bergmans
Jos Routheut
Roger Brouns
Maayke Breeuwer

Harrie & de Gebroken
Zweegelkes
Social media bureau Social
Addicts
Bureau Ubachs
Bospop
Bospop
Sint Jans Gasthuis
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Bijlage 5
Huisstijlhandboek Met ons. In Weert.
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Divers. compleet. samen. verjongend.

Huisstijl handboek

Met ons. In Weert.

Inhoudsopgave
Voorwoord

1

Achtergrond
		
01.00 Basiselementen
01.01 Andere Logo’s
01.02 Typografie
01.03 Kleurgebruik
01.04 Toepassing typografie
01.05 Thema / Pay off
01.06 Vignet
01.07 Kleurbalk

2

02.00 Fotografie

8

03.00 Advertenties
04.00 Voorbeelden

3
4
5
5
6
7
7
7

9
10

stad Weert stadspromotie HANDBOEK

Voorwoord

Dit is het stadspromotie handboek ‘Met ons. In Weert.’
Dit handboek biedt richtlijnen die een houvast vormen bij het
ontwikkelen van communicatiemiddelen.

Dit handboek is bedoeld voor:
1. Externe partijen die willen weten hoe de stadspromotie van de stad
Weert te hanteren met hun eigen uitingen.
2. Ontwerpers die aan de slag gaan met de stadspromotie van de stad
Weert.
Met dit handboekje geven we een eenduidige en herkenbare uitstraling
aan de stadspromotie van de stad Weert. Het is niet de bedoeling om
creativiteit aan banden te leggen, maar om er sturing aan te geven.
We geven enkele bouwstenen waarmee je ideeën gestalte kunt geven.
Elementen als typografie, kleur, de pay-off liggen vast. Verder ben je vrij
te stoeien met lettergrootte, lay-out, visuele invulling, tekst en allerlei
toepassingen. Zo krijgt elke uiting de signatuur van de stad Weert.
De campagne is opgezet voor gebruik door en voor diverse doelgroepen
en diverse evenementen.

Divers. compleet. samen. verjongend.
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stad Weert stadspromotie HANDBOEK

Achtergrond

Het merk Weert

Kernboodschap:

Een duidelijke profilering van “het Merk” Weert maakt de

Weert is een complete stad, met een hoog voorzieningenniveau.

doelstellingen en ambities haalbaar.

Je vindt hier alles wat je nodig hebt op loopafstand of binnen

Wat leveren we? (product)

Je krijgt in Weert volop de kans om meer uit je leven te halen.

Weert ligt in het hart van alle nodige voorzieningen om te
wonen, werken en leven (goede sociale infrastructuur; alles bereikbaar binnen 15 minuten) vliegveld, intercitystation, snelweg
A2, waterweg.

enkele fietsminuten.
Het is een stad die uitnodigt tot meedoen.
Pay-off:

Met ons. In Weert.

Wat beloven we? (propositie)
Weert biedt volop kansen om mensen te laten bloeien, groeien,
ontplooien (vooral jonge gezinnen).
Waarom beloven we dat? (point-of-view)
Van ontplooiing worden we allemaal beter: de mensen en de
stad zelf (aangenaam leven begint met de juiste voorzieningen).
Ambitie:
Consolidatie van het niveau van voorzieningen.
Bloeien in: werkgelegenheid, welzijn, welvaart
Doel:
- Boeien en binden van jonge gezinnen en andere doelgroepen
- Vergroten trots bij eigen bewoners.
Karakteristieken:
Ontwikkeling, meedoen, vitaliteit, leefomgeving.
Essentie:
Ontplooiing, dankzij meedoen.
Waar willen we het over hebben?
-Meer uit je leven halen.
-Dat je er altijd iets moois van kunt maken in Weert.

Divers. compleet. samen. verjongend.
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stad Weert stadspromotie HANDBOEK

01.00 Basis elementen

01.01 Logo Gemeente Weert
Toepassing full colour logo
Het logo moet altijd op een lichte achtergrond
geplaatst worden.
De elementen/teksten van het logo mogen
nooit los van elkaar worden verschoven
of aangepast.

Het logo bestaat uit full colour / CMYK opbouw:
Blauw		
CMYK
Grijs / zilver		

96/100/0/10
0/0/0/40

PMS 2925

Het logo heeft een minimale onzichtbare ruimte om zich heen:

Indien plaatsing op een lichte achtergrond
niet mogelijk is, mag er gebruik worden
gemaakt van het diapositief logo.
De basiskleur van het logo is blauw PMS 2925

Minimum grootte van het logo:

25 mm

Logo varianten
Indien full colour druk niet mogelijk is, mogen de volgende
varianten ook worden gebruikt:
Toepassing logo diapositief
Deze mag enkel en alleen diapositief
geplaatst worden, indien alle voorgaande
opties niet mogelijk zijn en de achtergrondkleur te donker is!

Logo met witte tekst op donkere ondergrond of donkere foto.
Indien full color kleurendruk niet mogelijk is, mag het logo in
zwart worden toegepast:

Divers. compleet. samen. verjongend.
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01.00 Basis elementen

WINTERS

WEERT

Andere
logo’st/ m 6 januari
15 december
Toepassing full colour logo
Het logo moet altijd op een lichte achtergrond
geplaatst worden.
De elementen/teksten van het logo mogen
nooit los van elkaar worden verschoven
of aangepast.
Indien plaatsing op een lichte achtergrond
niet mogelijk is, mag er gebruik worden gemaakt van het diapositief logo.

do. 15 decem
be

r

Live Kerstmuz
iek in de
Muntpassage
z0. 18 decem

ber

Culinaire Hep
kes Tour
IJsklimwand
en glijbaan
vr. 23 decembe

r

Kerstfakkel- en
Lampionnent
ocht
za. 24 decem

ber

rstbaleen
Als de campagne niet door de gemeente maarKedoor
len kiandere
nderactie
di.

27 december
organisatie (b.v. centrummanagement of de VVV)
wordt
ontwikkeld dan
Star
t kinderkermis
Urban Sport To
dient het logo van deze organisatie gebruikt te worden.
ur

do. 15 decem
Let hierbij altijd op een goede leesbaarheid van het logo.
ber

WINTERS

WEERT

Live Kerstmuz
iek in de
Muntpassage

z0. 18
Het liefst de logo’s plaatsen op een foto en niet in een
kader.
decembeHierbij
r

Culinaire
nd en glijbaan

Hepkes Tour
heeft de plaatsing van het logo op een lichte achtergrond
IJsklimwa de voorkeur.
vr. 23 decem
De logo’s worden in principe altijd gecentreerd geplaatst.
Bijbereen

rstfakkel- en
15 december
t/ het
m 6logo
januari
liggende
opmaak kan
ook rechtslijnend geplaatst
worden
Lam
Ke

pionnentocht

(zie voorbeeld).

za. 24 decem

Kerstballen ki

ber

nderactie

di. 27 decembe

r

Start kinderke
rmis
Urban Sport To
ur

Maak er een gezellige winter van!

Met ons. In Weert.

Winterweert_Weert_A5 staand.indd 1

06-12-11 09:52

Maak er een gezellige winter van!

Met ons. In Weert.

1 WEERt
KERMIS 201

ber

23 t/m 28 septem

De grootste,
goedkoopste
én gezelligste
kermis van
Limburg!

Maak er een mooie kermis van!

Met ons. In Weert.

t.nl
www.kermisweer inen
acties op 7 ple

140 attr
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01.02 Typografie
NexusMix
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890$%&(,.::#!?)

1234567890$%&(,.::#!?)

NexusMix Regular

NexusMix Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890$%&(,.::#!?)

1234567890$%&(,.::#!?)

NexusMix Bold

NexusMix Bold Italic

Maak er wat moois van!

Met ons. In Weert.

NexusMix Bold - voorbeeld pay off

NexusMix Bold italic - voorbeeld pay off

De Hoofdtypografie voor Met ons. In Weert. is de Nexus. In combinatie met de
zetswijze cursief en vet zorgt deze letter voor een herkenbare afzender.

Arial
Indien er geen mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van het lettertype
Nexus dan mag het lettertype Arial worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn bij het verzenden van emails of content teksten bij websites.
De pay off dient bij voorkeur wel in het juiste lettertype verwerkt te worden.
Dit kan door het plaatsen van de tekst als afbeelding. De pay off wordt
daarom ook als afbeelding aangeboden die in de uiting kan worden geplaatst.

01.03 Kleurgebruik
Weert
KERMIS 2011
r

embe
23 t/m 28 sept

De grootste,
goedkoopste
én gezelligste
kermis van
Limburg!
rt.nl
www.kermiswee einen

140 attracties

op 7 pl

De campagne kent als basiskleuren wit en zwart met een wisselende
themakleur. Deze thema kleur wordt bepaald door het onderwerp (oranje
bij koninginnedag, legergroen bij actie voor KMS) of door de afzender
(gemeenteblauw voor acties gemeente). De teksten dienen te allen tijde goed
leesbaar te zijn. Bij voorkeur zwarte tekst op lichte achtergrond gebruiken
en witte tekst op donkere achtergrond. In de pay-off is het eerste gedeelte
“Met Ons” bij voorkeur in zwart op een lichte andergrond of in wit op een
donkere achtergrond. Voor het tweede gedeelte “In Weert” kan een themakleur
gekozen worden. Bij de kermisacties was dit rood.
De hoofdboodschap wordt in een vignet geplaatst. Bij teksten die in het
“vignet” geplaats worden mogen de kleuren afwisselen. Wit en zwart worden
gebruikt om de leesbaarheid te vergroten en onderwerpen te benadrukken.
Rood is in dit voorbeeld de themakleur voor de kermis.

Divers. compleet. samen. verjongend.
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01.00 Basis elementen

01.04 Toepassing Typografie
Toepassing NexusMix

NexusMix Bold hoofdletter
Hoofdkop of thema

WINTERS

WEERT
15 december t/ m 6 januari

do. 15 decem
be

r

Live Kerstmuz
iek in de
Muntpassage
z0. 18 decem

ber

Culinaire Hep
kes Tour
ijsklimwand en
glijbaan
vr. 23 decembe

r

Kerstfakkel- en
Lampionnent
ocht
za. 24 decem

Kerstballen ki

NexusMix Italic
Opvallende tekstaanduidingen

ber

nderactie

di. 27 decembe

r

Start kinderke
rmis
Urban Sport To
ur

Maak er een gezellige winter van!
NexusMix Bold Italic variabele grootte
Pay off , koppen, subkoppen

NexusMix Bold Intro teksten

NexusMix Regular Platte teksten

Met ons. In Weert.
Van donderdag 15 december t/m vrijdag 6 januari wordt Weert in een warme winterse sfeer aangekleed. Voor de bezoeker zijn er talloze leuke activiteiten zoals;
een zingende Kerstman, een Culinaire Hepkes Tour, gratis erwtensoep, glühwein
en chocolademelk, diverse koren, een spektaculaire ijsklimwand en meer.
Bekijk het hele programma op www.cmweert.nl

15 Dec. Live Kerstmuziek in de
Muntpassage van 19.00 tot 21.00 uur.

23 Dec. Extra koopavond, JUMBO
Kerstfakkel- en Lampionnentocht.

17 Dec. Gratis erwtensoep,
glühwein en warme chocolademelk
en foto-shoot met de Kerstman.

24 Dec. Kertsballenactie voor kinderen en live muziek in ‘t centrum.

18 Dec. Winkelzondag met
muzikale kerstman, live muziek
en Culinaire Hepkes Tour. Spectaculaire
ijsklimwand 11 m hoogte en glijbaan.

27 Dec. Start Kerst kinderkermis op
Markt t/m 6 jan. en animatie tot 31 dec.

Divers. compleet. samen. verjongend.
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01.05 Thema / Pay off

Maak er iets moois van!

Met ons. In Weert.

Het vaste element is de pay off ‘Met Ons. In Weert.’
Deze pay off wordt altijd verder uitgewerkt met een zin in de
gebiedende wijs over het betreffende doel / evenement.
De zin in gebiedende wijs beschrijft het thema in een rechte letter.
De pay off is in een vette cursieve letter. “In Weert” kan in kleur
variëren.

01.06 Actievignet
Om de hoofdpunten van de actie kenbaar te maken kan men een

WEERt
KERMIS 2011
28 september

23 t/m

“vignet” plaatsen met een opsomming of een korte boodschap.

De grootste,
goedkoopste
én gezelligste
kermis van
Limburg!

Maak er een mooie kermis van!

Met ons. In Weert.

ert.nl
www.kermiswe
en

140 attracties

op 7 plein

Dit vignet wordt bij voorkeur schuin geplaats om meer op te vallen.
Het vignet is “gekarteld” en lijkt zo op een ticket dat uitnodigd en
toegang geeft tot de activiteit.

Voorbeeld rechtslijnende tekst en vignet op balk

Een goede leesbaarheid van de tekst is hierbij altijd uitgangspunt.
De tekst in het vignet kan afwisselend zwart en wit en recht en cursief
worden gebruikt om onderwerpen meer te laten opvallen.

Samen
hebben we
er weer een
mooie
kermis
van gemaakt!

In het vignet wordt altijd het lettertype NexusMix gebruikt.

01.07 Kleurbalk
De pay off staat altijd in een gekleurde balk die over een beeld
geplaatst wordt. Deze balk kan wit, zwart of in een themakleur zijn.

Bedankt!

De balk is de drager van de pay off. Het vignet draagt de boodschap
van de uiting. Het vignet dient daarom meer op te vallen en is vaak in
een themakleur die correspondeert met “In Weert” in de pay off.
Deze balk is voor 80% transparant gemaakt zodat de foto zichtbaar
blijft. De tekst kan zowel gecentreerd staan of links of rechts gelijnd.
Dit is afhankelijk van het formaat van de uiting en de gekozen foto.

Beleef de leukste evenementen!

Met ons. In Weert.

Een goede leesbaarheid van de tekst is hierbij altijd uitgangspunt.

Voorbeeld gecentreerde tekst en vignet op foto

Divers. compleet. samen. verjongend.
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02.00 Fotografie

Checklist:
Het gebruik van de juiste fotografie bepaalt voor het grootste deel
de sfeer en attentiewaarde. Daarom dienen foto’s met grootste zorg
gemaakt worden. De foto’s dienen de kernwaardes, divers, compleet,
samen en verjongend te verbeelden. Hiernaast dienen zij de doelgroep
aan te spreken waar de actie zich op richt.
Foto’s met mensen die een duidelijke emotie overbrengen. Genieten,
plezier, bewondering, succes, etc. Dit in relatie tot het onderwerp. Een
foto van mensen die de St. Martinuskerk bewonderen spreekt meer aan
dan een foto van alleen de kerk. Emotie is de drager van de boodschap en zorgt voor direct contact met de toeschouwer.

Juiste doelgroep?
Bij het kiezen van de juiste mensen op de foto dienen onderstaande
criteria te worden bekeken.
- Waar is de actie voor bedoeld?
		 Bezoekers, bewoners of ondernemers?
Herkenbaar beeld en menselijke emotie staan centraal

- Wat is de belangrijkste leeftijdsgroep hierbinnen?

Herkenbaarheid Weert
- Om de “trots op Weert” te stimuleren dienen bij voorkeur foto’s
		 gebruikt te worden waarbij Weert herkenbaar in beeld is gebracht.

Kleurtonen
- De kleuren van de foto dienen het thema en het doel te versterken

Scherpte / focus
- Bij afbeelding van mensen in de foto liefst een duidelijke focus op de
		 mensen. De omgeving mag hierbij onscherper zijn.

Emotie
- Gebruik bij voorkeur foto’s van mensen met herkenbare emoties zoals;
		 plezier, genieten, succes, etc.

Divers. compleet. samen. verjongend.
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Richtlijnen
KERMIS WEE

Rt

Advertenties zijn er in diverse afmetingen en met diverse inhoud.

23 t/m 28
september
140 attractnies
7 pleine

Per uiting moet bekeken worden hoe de eerder beschreven huisstijlelementen kunnen worden toegepast. De voorbeelden op deze pagina
laten diverse mogelijkheden in diverse afmetingen zien.

ert.nl

www.kermiswe

Maak er een mooie kermis van!

Met ons. In Weert.

KERMIS 2011 WEERt
23 t/m 28 september

De grootste,
goedkoopste
én gezelligste
kermis van
Limburg!

Maak er een mooie kermis van!

Met ons. In Weert.

t.nl

www.kermisweer

Het grootste evenement van Limburg
attracties als de Mission Space, Booster Formula 1, Crazy
Jump, Take off en Funhouse Fire Department. Niet zo’n
waaghals? Ook dan biedt de Weerter kermis genoeg
vertier voor een dagje uit met het hele gezin. En dat ook
nog eens voor een spotprijs: kinderattracties kosten € 1,- ,
de meeste grote attracties maximaal € 1,80.
Maak er een mooie kermis van. Met ons. In Weert.
© www.beeldvang.nl

Voor het grootste evenement van Limburg moet je vanaf
aanstaande vrijdag in Weert zijn. Na Koninginnedag
vindt daar het volgende volksfeest plaats: de kermis!
Het centrum van Weert verandert van 23 tot en met 28
september in een groot pretpark. 140 attracties verdeeld
over 7 kermispleinen. Op elk plein staat een complete
kermis voor jong en oud. Nieuwkomers dit jaar zijn grote

1 WEERt
KERMIS 201

ber

23 t/m 28 septem

De grootste,
goedkoopste
én gezelligste
kermis van
Limburg!
t.nl
www.kermisweer inen
op 7 ple

Maak er een mooie kermis van!

Met ons. In Weert.

140 attracties

Divers. compleet. samen. verjongend.
9

stad Weert stadspromotie HANDBOEK

04.00 Voorbeelden

Koninginnedag 2011 Weert

OR
ANJE STADSMAGAZINE
VAN
WEERT
STADSMAGAZINE
VAN
WEERT

v
e rescc ihai lj e
n t ui iet dgear v k
r tna ianl g -i nn nu e
mdmaegr -4 a- pj rui nl i 220011 1
0
sp
e wKa o

Bedankt en geniet na van Koninginnedag!

Divers. compleet. samen. verjongend.
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Kermis 2011 Weert Flyers A5 formaat

WEERt
KERMIS 2011
r

embe

23 t/m 28 sept

De grootste,
goedkoopste
én gezelligste
kermis van
Limburg!
rt.nl
www.kermiswee inen
op 7 ple

140 attracties

Maak er een mooie kermis van!

Met ons. In Weert.

Goede
redenen
voor een
bezoek
aan Weert
www.weert.nl

Beleef de leukste evenementen!

Met ons. In Weert.

Kermis_FlyerA5_B.indd 1
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Kermis 2011 Weert advertenties

WEERt
KERMIS 2011
r

embe

23 t/m 28 sept

De grootste,
goedkoopste
én gezelligste
kermis van
Limburg!

Maak er een mooie kermis van!

Met ons. In Weert.

rt.nl

Het grootste evenement van Limburg
Voor het grootste evenement van Limburg moet je vanaf
aanstaande vrijdag in Weert zijn. Na Koninginnedag vindt
daar het volgende volksfeest plaats: de kermis! Het centrum van Weert verandert van 23 tot en met 28 september
in een groot pretpark. 140 attracties verdeeld over 7 kermispleinen. Op elk plein staat een complete kermis voor
jong en oud. Nieuwkomers dit jaar zijn grote attracties als

de Mission Space, Booster Formula 1, Crazy Jump, Take
off en Funhouse Fire Department. Niet zo’n waaghals?
Ook dan biedt de Weerter kermis genoeg vertier voor een
dagje uit met het hele gezin. En dat ook nog eens voor een
spotprijs: kinderattracties kosten € 1,- , de meeste grote
attracties maximaal € 1,80.
Maak er een mooie kermis van. Met ons. In Weert.

Samen
hebben we
er weer een
mooie
kermis
van gemaakt!
Bedankt!

© www.beeldvang.nl

www.kermiswee

KERMIS WEE

Rt

23 t/m 28
september
140 attractines
7 pleine

rt.nl

www.kermiswee

Maak er een mooie kermis van!

Met ons. In Weert.

Beleef de leukste evenementen!

Met ons. In Weert.
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Kermis 2011 Weert flyer A5 en advertentie

GASTVRIJ
WEERT

do. 27 oktober

Live Joekskepèl
za. 29 oktober

Gratis vlaai pr

oeven

24 t/m 30 oktober

za. 29 oktober

Verkiezing me
est
gastvrije onde
rnemer
zo. 30 oktober

Winkelzondag
Grootste Mos
selpan

Geniet van Bourgondische gastvrijheid!

Met ons. In Weert.

GASTVRIJ
WEERT
24 t/m 30 oktober

do. 27 oktobe

r

Live Joekskepèl
za. 29 oktobe

r

Gratis vlaai pro

even

za. 29 oktobe

r

Verkiezing me
est
gastvrije onde
rnemer
zo. 30 oktobe

r

Winkelzondag
Grootste Mos
selpan

Geniet van Bourgondische gastvrijheid!

Met ons. In Weert.
Maandag 24 t/m winkelzondag 30 oktober word je in Weert extra gastvrij ontvangen. Er is een verrassend programma opgezet vol muziek, dans, voordeel
en Bourgondisch genieten. Kom genieten van oprechte gastvrijheid..

Do. 27 oktober

Zo. 30 oktober

• Van 19.00 tot 21.00 uur Live muziek
door Joekskepèl Vannix.

• KOOPzOndaG met de grootste
Mosselpan ter wereld op het
Langpoortpleintje.
• dans en Muziek op de Korenmarkt.
• Poffertjes op de nieuwe Markt.

Za. 29 oktober
• Gratis vlaai in het centrum.
Prijsuitreiking meest Gastvrije
Ondernemer 2011.

Divers. compleet. samen. verjongend.
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WintersWeert 2011 Weert flyer A5 en vlag

WINTERS

WEERT
15 december t/ m 6 januari

do. 15 decem
be

r

Live Kerstmuz
iek in de
Muntpassage
z0. 18 decem

ber

Culinaire Hep
kes Tour
IJsklimwand
en glijbaan
vr. 23 decembe

r

Kerstfakkel- en
Lampionnent
ocht
za. 24 decem

Kerstballen kin

ber

deractie

di. 27 decembe

r

Start kinderkerm
is
Urban Sport To
ur

Maak er een gezellige winter van!

Met ons. In Weert.
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o4.00 Voorbeelden

WintersWeert 2011 Weert advertentie

WINTERS

WEERT
15 december t/ m 6 januari

do. 15 decem
be

r

Live Kerstmuz
iek in de
Muntpassage
z0. 18 decem

ber

Culinaire Hep
kes Tour
ijsklimwand en
glijbaan
vr. 23 decembe

r

Kerstfakkel- en
Lampionnent
ocht
za. 24 decem

Kerstballen ki

ber

nderactie

di. 27 decembe

r

Start kinderke
rmis
Urban Sport To
ur

Maak er een gezellige winter van!

Met ons. In Weert.
Van donderdag 15 december t/m vrijdag 6 januari wordt Weert in een warme winterse sfeer aangekleed. Voor de bezoeker zijn er talloze leuke activiteiten zoals;
een zingende Kerstman, een Culinaire Hepkes Tour, gratis erwtensoep, glühwein
en chocolademelk, diverse koren, een spektaculaire ijsklimwand en meer.
Bekijk het hele programma op www.cmweert.nl

15 Dec. Live Kerstmuziek in de
Muntpassage van 19.00 tot 21.00 uur.

23 Dec. Extra koopavond, JUMBO
Kerstfakkel- en Lampionnentocht.

17 Dec. Gratis erwtensoep,
glühwein en warme chocolademelk
en foto-shoot met de Kerstman.

24 Dec. Kertsballenactie voor kinderen en live muziek in ‘t centrum.

18 Dec. Winkelzondag met

27 Dec. Start Kerst kinderkermis op
Markt t/m 6 jan. en animatie tot 31 dec.

muzikale kerstman, live muziek
en Culinaire Hepkes Tour. Spectaculaire
ijsklimwand 11 m hoogte en glijbaan.
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