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1. Samenvatting 

Wat willen we bereiken? 
De afgelopen jaren zijn wij ons meer gaan realiseren dat het belangrijk is om aandacht te 
schenken aan de bewustwording van het 'merk' Haarlemmermeer. Zowel binnen de 

ringvaart als daarbuiten. Ook de komende jaren zetten wij daarom actief in op citymarketing. 
In het sterke krachtenveld van de Randstad met onze naaste buren Amsterdam, Haarlem en 

Leiden vinden wij het belangrijk dat Haarlemmermeer zich laat zien en zich onderscheidt. 

Hierin blijven wij uitgaan van een warme citymarketing benadering, met de focus op onze 

huidige inwoners en ondernemers, maar zijn wij ons bewust dat onze profilering buiten de 

ringvaart ook een belangrijke rol speelt. Pionieren in de polder zit in ons bloed en dat willen 
we laten zien. Onze inwoners en ondernemers spelen een belangrijke rol in het vertellen van 

deze boodschap. Zij zijn onze beste ambassadeurs en zijn onze natuurlijke citymarketeers. 

De afgelopen maanden hebben wij gebruikt voor reflectie en is citymarketing onderwerp 

geweest van de Rekenkamercommissie (RKC). Aangetoond wordt dat wij de juiste eerste 
stappen hebben gezet op het gebied van citymarketing en dat we klaar zijn voor een 

volgende stap in het proces. Een aantal conclusies en aanbevelingen van de RKC 
onderschrijven wij en hebben wij meegenomen in de Citymarketingvisie 2013-2016. 

Tezamen met onze partners in het veld hebben wij voor de komende 4 jaar een focus 

aangebracht in ons citymarketing concept 'Ontmoeten & Verbinden' teneinde een stap 

vooruit te kunnen zetten in de verdere professionalisering van citymarketing . Hiertoe hebben 

wij onder andere een brainstorm georganiseerd met het Platform Citymarketing 

Haarlemmermeer op 8 oktober jl. Naast een verkenning rondom belangrij ke thema's en 
doelgroepen voor Haarlemmermeer, hebben we met elkaar ook de Unique Selling Point's 

(USP's) van Haarlemmermeer bepaald. De daaruit voortgekomen visie op citymarketing 
moeten we met elkaar uitdragen en met elkaar in de toekomst verder blijven ontwikkelen. 

Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie, maar juist ook met partners en organisaties 

in het veld. Citymarketing is en blijft van ons allemaal. 
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We zijn gekomen tot een visie op citymarketing met een daarbij horende campagne voor 

Haarlemmermeer. In deze campagne staan onze Haarlemmermeerders centraal. Zij 
vertellen hun eigen verhaal wat daarmee natuurlijk ook onze boodschap vertegenwoordigt. 

De campagne zorgt voor een bewustwording rondom het merk Haarlemmermeer en draagt 
bij om te ondernemen, te wonen en te ontspannen in Haarlemmermeer. Onze portal is het 

belangrijkste middel in dit bewustwordingsproces. Deze nieuwe website zorgt voor het 

'online' samenkomen en samenbrengen van alle besch ikbare informatie in, over en van 
Haarlemmermeer. 

In de 'Citymarketingvisie 2013-2016' zetten wij uiteen hoe wij de strategie rondom 
citymarketing in 2013-2016 willen inzetten. Concreet betekent dit dat wij aangeven wat onze 

visie en ons doel is, wat onze uitgangspunten zijn en wat onze aanpak is. Ook zien wij erop 
toe dat onze inspanningen en resultaten waar mogelijk meetbaar zijn, om hierover te allen 

tijde verantwoording te kunnen afleggen en te kunnen bijsturen indien nodig. 

Wat is onze visie en ons doel? 
Onze visie op citymarketing is: Haarlemmermeer positioneren bij specifieke doelgroepen als 
de bijzondere gemeente vol contrasten en diversiteit die zij is. Citymarketing is een proces 

met een lange termijn strategie. Specifieke doelgroepen aantrekken, binden en behouden 

staat daarbij centraal. Het instrumentarium om hen te bereiken is breed en divers. In het 

sterke krachtenveld van de Randstad is het belangrijk dat Haarlemmermeer zich laat zien en 

zich onderscheidt met haar 26 unieke kernen. Door middel van een warme citymarketing 
benadering verbinden wij onze huidige inwoners en ondernemers; zij dragen mede deze 

boodschap uit. Pionieren zit in ons bloed en dat willen we laten zien. Haarlemmermeer is dé 
plek om te ondernemen. Van het oprichten van een eigen bedrijf, het ontdekken van de 

polder, het organiseren of bezoeken van een (sport)evenement of activiteit, het winkelen in 

het centrum van Hoofddorp, tot het aantrekken van grote multinationals met de focus op 
duurzaamheid. Maar ook het woonklimaat onderscheidt zich van andere gemeenten; 

landelijkheid en grootstedelijkheid vloeien moeiteloos in elkaar over. 

Te allen tijde geldt ook dat activiteiten en projecten in gezamenlij kheid met beleidsafdelingen 

intern (zoals bijvoorbeeld sport, cultuur en economische zaken) ofwel partners in het veld 
worden opgepakt en ontwikkeld. Hierbij is het belangrijk dat we regelmatig laten weten wat 

onze voortgang is. Kortom: we vertellen over onze successen en activiteiten met als doel om 
partijen om ons heen te inspireren en aan te zetten tot actie. 

Ons doel voor de komende 4 jaar is het blijven verbinden van onze kernen en het blijven 
vergroten van de bewustwording van het merk Haarlemmermeer. Zowel binnen als buiten de 

ringvaart: Haarlemmermeer verbindt en is de plek om te pionieren. Ook voor de komende 
jaren kiezen wij dus voor een citybranding benadering als belangrijkste onderdeel van onze 

citymarketing strategie. Daarnaast kiezen we ervoor om Haarlemmermeerders zelf centraal 

te stellen in onze citymarketing aanpak. Zij zijn onze beste ambassadeurs. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Hieronder formuleren wij de uitgangspunten voor onze citymarketing aanpak welke 

belangrijk zijn om tot bovenstaande doelstelling te komen. Een strategie waarin de portal en 
het gevarieerde aanbod van evenementen en activiteiten onze belangrijkste pijlers zijn voor 

het verbinden van onze kernen en het vergroten van de bewustwording van het merk 

Haarlemmermeer. 
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Portal Haarlemmermeer 

De portal is een nieuwe website wat zorgt voor het samenkomen en samenbrengen van alle 

beschikbare informatie in, over en van Haarlemmermeer op de thema's Wonen & leven, 

Ondernemen & werken en Toerisme & vrije tijd. De portal Haarlemmermeer zorgt voor een 

goede vindbaarheid voor zowel onze unieke projecten als het Huis van de Sport, het 

Cultuurgebouw en Park 21 -belangrijke dossiers van onze Strategische Communicatie 

Agenda (SCA)-, als van individuele organisaties, verenigingen en ondernemers uit onze 

gehele gemeenschap en de 26 kernen in het bijzonder. De portal zorgt voor verbinding 

binnen en buiten de Haarlemmermeer en laat zien dat dit dé plek is om te pionieren in 

Nederland. Haarlemmermeer biedt voor ieder wat wils en combineert rust, groen en ruimte 

met economische dynamiek. Haarlemmermeer ligt centraal in de Randstad en verbindt 

Nederland met de rest van de wereld door de aanwezigheid van Schiphol. De portal dient als 

basis voor onze gehele strategie rondom citymarketing van Haarlemmermeer. In een wereld 

2.0 kunnen wij niet anders dan uitgaan van een strategische online benadering, ook in onze 

citymarketing aanpak. De komende 4 jaar zetten wij in op een campagne voor 

Haarlemmermeer (promotie en communicatie) wat zorgt voor zoveel mogelijk traffic naar de 

portaL In deze campagne staan onze Haarlemmermeerders in beeld en woord centraal. 

Bezoekersaantallen van de portal kunnen dagelijks gemonitord worden. Ook kunnen wij 

inzien welke effecten de in te zetten campagne heeft op deze bezoekersaantallen. Hiermee 

voldoet de portal aan onze wens om onze citymarketing aanpak meetbaar te maken. 

Een gevarieerd aanbod van evenementen en activiteiten 

Een gevarieerd aanbod van zowel grootschalige evenementen (bijvoorbeeld Mysteryland), 

de lokale typisch Haarlemmermeerse evenementen (bijvoorbeeld Meer Jazz, 

Haarlemmermeer Run en Meerlive) als de unieke evenementen in de 26 kernen 

(bijvoorbeeld de feestweken) zorgt voor verbinding in onze gemeenschap. W ij vinden het 

belangrijk om hier ook de komende 4 jaar op in te zetten. Evenementen zorgen van oudsher 

voor ontmoetingen en brengen een verbinding met de omgeving tot stand. Daarnaast 

hebben wij ondervonden dat grootschalige evenementen door hun mediabereik 

Haarlemmermeer als locatie landelijk op de kaart kunnen zetten. Wij beseffen ons dat 

mediabereik rondom evenementen een belangrijke rol speelt in het bewustword ingsproces 

van het merk Haarlemmermeer. 

Scope 

De scope van citymarketing Haarlemmermeer is beperkt tot de regio en Nederland: de 

internationale marketing en acquisitie blijft uitgevoerd worden onder de vlag van Amsterdam 

Marketing/amsterdam inbusiness (I Amsterdam). Al onze (inter)nationale activiteiten op dit 

gebied (blijven) lopen via de samenwerkingsprogramma's van Metropool Reg io Amsterdam. 

Wat mag het kosten? 
Citymarketing valt in Programma 2, Bestuur, samenleving en publiekscantact Beleidsdoel C: 

het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het 

versterken van de bestuurlijke samenwerking. De begroting van citymarketing laat zien dat 

er jaarlijks € 350.000 te besteden is. Dit gaat voor een deel op aan vaste kosten zoals 

personeel. Voorts wordt een deel hiervan aangewend voor campagne- en 

productontwikkeling en bijdragen aan verschillende evenementen en projecten die 

Haarlemmermeer op de kaart zetten. Dit levert nu al een aanzienlijke spin-off op. Voor een 

deel investeren partners dus al. Deze bijdrage in de citymarketing organisatie willen wij 

verbreden om een nog groter spin-off effect te genereren. 
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Het is onze ambitie om citymarketing met externe partners op basis van gezamenlijk belang 

te realiseren. We streven naar een situatie waarin de gemeente samen met partners 
investeert, zodat er méér financiële ruimte ontstaat. In 2013 zullen we, in samenspraak met 

(potentiële) partners, de mogelijkheden op dit punt uitgebreid verkennen. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
In onze citymarketing aanpak dient de gemeente als katalysator in het proces, waarbij het 

college van B&W verantwoordelijk is voor het citymarketing beleid en verantwoording 

hierover aflegt aan de gemeenteraad. De wethouder citymarketing heeft een centrale en 
coördinerende rol in de aanjaagfunctie van de gemeente, zowel binnen als buiten de 

organisatie. 

Met wie wordt intern en extern gecommuniceerd? 
Het is belangrijk de citymarketing boodschap breed uit te dragen. Citymarketing is namel ijk 
van ons allemaal. Intern wordt gericht op het betrekken van de medewerkers bij het 

uitdragen van deze boodschap. Managers worden gevraagd de medewerkers mee te nemen 
in de visie, om zo de vragen van bewoners, ondernemers en instellingen goed te kunnen 

beantwoorden. Extern worden de huidige stakeholders (Board- en Platformleden) actief 

betrokken. Via bijeenkomsten, persoonlijk contact of social media. Inwoners en ondernemers 

in de gemeente en bezoekers aan de gemeente worden meegenomen in de citymarketing 

boodschap via informatie (bijvoorbeeld website, social media en advertenties), activiteiten en 
evenementen. Het Haarlemmermeer gevoel wordt bij uitstek gecommuniceerd via de portal 

Haarlemmermeer.nl! HLMRMEER.nl. Daarnaast dragen diverse evenementen de 
citymarketing pay off en stimuleren wij ondernemers en organisatoren van evenementen in 

de polder de citymarketing signatuur te gebruiken. Media wordt bij de diverse momenten 

betrokken, uitgenodigd en actief benaderd bij de volgende stap in het proces: free publ icity 
blijft een belangrijk instrument. De Citymarketingvisie Haarlemmermeer 2013-2016 zal in 

een persgesprek worden toegelicht. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
De raad wordt over de voortgang geïnformeerd middels de Planning- en Controlcyclus. 

2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college: 
1. in te stemmen met de Citymarketingvisie Haarlemmermeer 2013-2016; 

2. deze nota inclusief de "Citymarketingvisie Haarlemmermeer 2013-2016: strategische 
visie op citymarketing ter informatie" aan de raad te zenden. 

3. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens dezen, 

de po euillehouder, 
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Bijlage(n) 

Citymarketingvisie Haarlemmenneer 2013-2016: strategische visie op citymarketing 
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Leeswijzer en samenvatting 

De afgelopen jaren zijn wij ons meer gaan realiseren dat het belangrijk is om aandacht te schenken 
aan de bewustwording van het 'merk' Haarlemmermeer. Zowel binnen de ringvaart als daarbuiten. 

Ook de komende jaren zetten wij daarom actief in op citymarketing . In het sterke krachtenveld van de 

Randstad met onze naaste buren Amsterdam, Haarlem en Leiden vinden wij het belangrijk dat 
Haarlemmermeer zich laat zien en zich onderscheidt. Hierin blijven wij uitgaan van een warme 

citymarketing benadering, met de focus op onze huidige inwoners en ondernemers , maar zijn wij ons 

bewust dat onze profilering buiten de ringvaart ook een belangrijke rol speelt. Pionieren in de polder 

zit in ons bloed en dat willen we laten zien . Onze inwoners en ondernemers spelen een belangrijke rol 

in het vertellen van deze boodschap. Zij zijn onze beste ambassadeurs en zijn onze natuurlijke 
citymarketeers . 

De afgelopen maanden hebben wij gebruikt voor reflectie en hebben wij een tussenevaluatie 

opgesteld rondom onze activiteiten en inspanningen op het gebied van citymarketing (zie bijlage 1). 

Tezamen met onze partners in het veld hebben wij voor de komende 4 jaar een focus aangebracht in 
ons citymarketing concept 'Ontmoeten & Verbinden' teneinde een stap vooruit te kunnen zetten in het 

strategische proces. Hiertoe hebben wij onder andere een brainstorm georganiseerd met het Platform 
Citymarketing Haarlemmermeer op 8 oktober jl. Naast een verkenning rondom belangrijke thema's en 

doelgroepen voor Haarlemmermeer, hebben we met elkaar ook de Unique Sell ing Point's (USP's) van 

Haarlemmermeer bepaald. De visie moeten we met elkaar uitdragen en met elkaar in de toekomst 
verder blijven ontwikkelen. Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie, maar juist ook met 

partners en organisaties in het veld. Citymarketing is en blijft van ons allemaal. 

We zijn gekomen tot een visie op citymarketing met een daarbij horende campagne voor 

Haarlemmermeer (zie bijlage 11). In deze campagne staan onze Haarlemmermeerders centraal. Zij 

vertellen hun eigen verhaal wat daarmee natuurlijk ook onze boodschap vertegenwoordigd. De 

campagne zorgt voor een bewustwording rondom het merk Haarlemmermeer en draagt bij aan de 
zogenaamde 'call-to-action' om te ondernemen, te wonen en te ontspannen in Haarlemmermeer. 

Onze portal is het belangrijkste middel in dit bewustwordingsproces. 

In deze 'Citymarketingvisie 2013-2016' zetten wij uiteen wat onze strateg ie rondom citymarketing de 

komende 4 jaar is. Concreet betekent dit dat wij aangeven wat onze visie en ons doel is, wat onze 
uitgangspunten zijn en met welke doelgroepen wij de komende jaren willen communiceren. Ook zien 

wij erop toe dat onze inspanningen en resultaten waar mogelijk meetbaar zijn, om hierover te allen 
tijde verantwoording te kunnen afleggen en te kunnen bijsturen indien nodig. 
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1. Ons profiel: contrasten en diversiteit 

Wij positioneren onze gemeente met een duidelijke profielschets: 

"Haarlemmermeer is hét hart van de Randstad. Dagelijks stromen tienduizenden mensen onze 

gemeente in en uit. De centrale ligging tussen Amsterdam en Den Haag in combinatie met de 
aanwezigheid van de internationale luchthaven Schiphol maakt Haarlemmermeer tot economische 

motor. De bereikbaarheid voor mensen en goederen, zowel nationaal als internationaal, levert een 

uitstekende plek voor bedrijvigheid op. Niet alleen voor logistiek en diensten, maar ook voor het 
innovatieve boerenbedrijf. Het zijn gezichtsbepalende factoren in onze gemeente. 

Haarlemmermeer vormt ook een thuis voor 145.000 inwoners. Dit aantal groeit nog steeds; ruim 
wonen op een centrale plek in de Randstad blijkt voor veel jonge gezinnen aantrekkelijk. Onze 

inwoners wonen zowel in kleine dorpen als in grote kernen die stadse proporties beginnen aan te 

nemen. De groeispurten die een aantal kernen hebben doorgemaakt, leiden - in combinatie met de 

ruimte en het groen van het polderlandschap- tot nieuwe stedelijke woonmilieus in een dorpse 

omgeving. De contrasten tussen rust, ruimte en groen aan de ene kant en bereikbaarheid , dynamiek 
en bedrijvigheid aan de andere, leveren een unieke symbiose tussen stad en platteland. 

Door de aanwezigheid van nieuwe vormen van stedelijkheid is Haarlemmermeer een proeftu in van 
toekomstige ontwikkelingen in stedelijke gebieden. Onze gemeente is een voorbeeld van wat kan 

binnen de Randstad en de rest van Nederland. De traditionele Hollandse polder is hier 

getransformeerd tot een markant onderdeel van de Metropoolregio, met behoud van zijn eigen 
karakter. Als kloppend hart van de Randstad is Haarlemmermeer een plek voor nieuwe ideeën, 

innovatieve bedrijvigheid en bijzondere woonmilieus. Sinds de drooglegging van het Haarlemmermeer 
in 1852 is onze polder dé plek waar vernieuwers blijvend kunnen pionieren." 
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2. Onze visie: Haarlemmermeer verbindt en is de plek om te pionieren 

Haarlemmermeer is een bijzondere gemeente vol contrasten en diversiteit. In het sterke krachtenveld 

van de Randstad is het belangrijk dat Haarlemmermeer zich laat zien en zich onderscheidt met haar 

26 unieke kernen . Door middel van een warme citymarketing benadering verbinden wij onze huidige 

inwoners en ondernemers en vragen wij hen om deze boodschap uit te dragen. Pionieren zit in ons 

bloed en dat willen we laten zien . Haarlemmermeer is de plek om te ondernemen. Van het oprichten 

van een eigen bedrijf, het ontdekken van de polder, het organiseren of bezoeken van een evenement 

of activiteit, het winkelen in het centrum van Hoofddorp, tot het aantrekken van grote multinationals 

met de focus op duurzaamheid. 

Ons doel voor de komende 4 jaar is het blijven verbinden van de 26 kernen en het blijven vergroten 

van de bewustwording van het merk Haarlemmermeer. Zowel binnen als buiten de ringvaart: 

Haarlemmermeer verbindt en is de plek om te pionieren. Ook voor de komende jaren kiezen w ij dus 

voor een citybranding benadering als belangrijkste onderdeel van onze citymarketing strategie. 

Daarnaast kiezen we ervoor om Haarlemmermeerders zelf centraal te stellen in onze citymarketing 

aanpak. Zij zij n onze natuurlijke ambassadeurs en kunnen hun eigen verhaal (= samen onze 

boodschap) het beste vertellen . 

2.1 Uitgangspunten 
Hieronder formuleren wij de uitgangspunten voor onze citymarketingvisie welke belangrij k zijn om tot 

bovenstaand doel te komen. Een strategie waarin de portal en het gevarieerde aanbod van 

evenementen en activiteiten onze belangrijkste pijlers zijn voor het verbinden van onze kernen en het 

vergroten van de bewustwording van het merk Haarlemmermeer. 

1. Portal Haarlemmermeer 
De portal zorgt voor het 'online' samenkomen en samenbrengen van alle beschikbare 

informatie in , over en van Haarlemmermeer op de genoemde thema's. De portal 

Haarlemmermeer zorgt voor een goede vindbaarheid voor zowel onze unieke projecten als 

het Huis van de Sport, het Cultuurgebouw en Park 21 -belangrijke dossiers van onze 

Strategische Communicatie Agenda (SCA)-, als van individuele organisaties, verenigingen en 

ondernemers uit onze gehele gemeenschap en de 26 kernen in het bijzonder. De portal zorgt 

voor verbinding binnen en buiten de Haarlemmermeer en laat zien dat dit dé plek is om te 

pionieren in Nederland. Haarlemmermeer biedt voor ieder wat wils en combineert rust, groen 

en ruimte met economische dynamiek. Haarlemmermeer ligt centraal in de Randstad en 

verbindt Nederland met de rest van de wereld door de aanwezigheid van Schiphol. De portal 

dient als basis voor onze gehele strategie rondom citymarketing van Haarlemmermeer. In een 

wereld 2.0 kunnen wij niet anders dan uitgaan van een strategische online benadering, ook in 

onze citymarketing aanpak. De komende 4 jaar zetten wij in op een campagne voor 

Haarlemmermeer (promotie en communicatie) wat zorgt voor zoveel mogelijk traffic naar de 

portal. In deze campagne staan onze Haarlemmermeerders in beeld en woord centraal. 

Bezoekersaantallen van de portal kunnen dagelijks gemonitord worden. Ook kunnen w ij 

inzien welke effecten de in te zetten campagne heeft op deze bezoekersaantallen. Hiermee 

voldoet de portal aan onze wens om onze citymarketing aanpak meetbaar te maken. 

2. Een gevarieerd aanbod van evenementen en activiteiten 
Een gevarieerd aanbod van zowel grootschalige evenementen (bijvoorbeeld Mysteryland en 

Mud Masters), de lokale typisch Haarlemmermeerse evenementen (bijvoorbeeld MeerJazz en 

Meerlive) als de unieke evenementen in de 26 kernen (bijvoorbeeld de feestweken) zorgt 
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voor verbinding in onze gemeenschap. Wij vinden het belangrijk om hier ook de komende 4 

jaar op in te zetten. Evenementen zorgen van oudsher voor ontmoetingen en brengen een 

verbinding met de omgeving tot stand. Daarnaast hebben wij ondervonden dat grootschalige 
evenementen door hun mediabereik Haarlemmermeer als locatie landelijk op de kaart kunnen 

zetten. Wij beseffen ons dat mediabereik rondom evenementen een belangrijke rol speelt in 
het bewustwordingsproces van het merk Haarlemmermeer. 

3. Scope 

De scope van citymarketing Haarlemmermeer is beperkt tot de regio en Nederland: de 
internationale marketing en acquisitie blijft uitgevoerd worden onder de vlag van amsterdam 

inbusiness (I Amsterdam). Al onze (inter)nationale activiteiten op dit gebied (blijven) lopen via 
de samenwerkingsprogramma's van Metropool Regio Amsterdam. 
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3. De theorie: citymarketing doe je samen 

Zoals ook uit de tussenevaluatie is gebleken, zijn we met onze citymarketing aanpak in een volgende 

fase beland. Een fase waarin we moeten focussen en waarin we onze strategie moeten 

herformuleren. Alvorens we dit gaan doen, zetten we hieronder kort uiteen wat we verstaan onder 
citymarketing en waarom we dit belangrijk vinden in en voor Haarlemmermeer. 

3.1 Aanleiding 

Er zijn vanuit de praktijk en de literatuur een aantal aanleidingen te onderscheiden voor een gemeente 

om citymarketing toe te passen: 

1. Steden en regio's concurreren met vele andere (Europese) steden en regio's en die 

concurrentie wordt door de Europese eenwording alleen maar sterker; 

2. De markt kiest en beslist steeds sneller en heeft toegang tot alle mogelijk informatie. Vele 

steden en regio's hebben hun voordelen niet eenduidig en helder benoemd; 

3. De versnippering van stadspromotie is vaak groot en er is geen eindverantwoordelijke voor 

het merk van een stad of regio, voor zowel product als promotie. 

Wij herkennen ons in bovenstaande aanleidingen. Haarlemmermeer bevindt zich in het sterke 
krachtenveld van de Randstad en dus tevens in één van de sterkste economische regio 's van Europa. 

Met Schiphol binnen onze gemeentegrenzen is het daarom niet de vraag of wij ons met citymarketing 

bezig moeten houden, maar hoe we dat moeten doen. Door het ontbreken van een VW gerelateerde 
organisatie in Haarlemmermeer is punt 3 zeker van toepassing op onze regio. Gezien ons 

hotelaanbod en de potentie die onze regio biedt waar het gaat om (dag)toerisme vanuit Amsterdam/ 
Schiphol , is het wederom ondenkbaar om niets met citymarketing te doen. 

3.2 Definitie 

Prof.dr. Gert-Jan Hospers formuleert: "Citymarketing is een lange termijn proces dat bestaat uit 
verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van 

specifieke doelgroepen". Onze visie op citymarketing onderschrijft dan ook deze definitie. 

Citymarketing is een instrument in de ontwikkeling van identiteit en imago. Hierbij gaat het om een 

viertal activiteiten: 
1. Het ontwikkelen van een sterke en attractieve positionering en imago voor een regio, 

beginnend bij het kiezen van een aantal unieke en onderscheidende kernwaarden die in hun 
combinatie de regio karakteriseren en het eigene van de regio uitvergroten. Met de 

positionering zet een regio een bepaalde ambitie neer die waargemaakt kan worden: beweren 

en bewijzen gaan hand in hand; 

2. Het efficiënt en toegankelijk aanbieden van de producten en diensten van een regio. Daarbij 

zijn belangrijk een goede infrastructuur, een hoog voorzieningenniveau en nieuwe attracties 
en evenementen om de nieuwe bedrijvigheid en publieke steun in stand te houden en nieuwe 

investeerders aan te trekken; 
3. Promotie en communicatie: vertellen wie een regio is en wat een regio biedt. Dat betekent het 

promoten van de aantrekkelijkheid en voordelen van een regio, zodat gebruikers zich volledig 

bewust zijn van de onderscheidende voordelen. Een tweede instrument is het aanbieden van 
attractieve beloningen 'incentives' voor huidige en potentiële kopers en gebruikers van 

producten en diensten; 
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4. Bewoners zijn beeldbepalend voor een regio en bepalen mede de identiteit en het imago. 

Belangrijk is daarom dat zij gastvrij en vriendelijk zijn en het positieve gevoel voor de regio 

overbrengen bij de nieuwe doelgroepen (de zogenaamde 'civil pride'). 

Onze positionering hebben we in hoofdstuk 1 helder uiteen gezet. Onze visie op citymarketing 
borduurt hier op voort en biedt volgens ons met name een toegevoegde waarde in de 'promotie en 

communicatie' naar buiten toe (activiteit 3). Dit wordt ook wel citybranding genoemd. Activiteiten 1 en 

2 stellen wij als basis voor onze citymarketing aanpak. In onze citymarketing strategie kiezen wij 

daarnaast voor een goed trackrecord op evenementen gebied en stellen wij onze eigen 

Haarlemmermeerders centraal in onze vernieuwde campagne (activiteit 4). De portal zorgt voor een 
online verbinding en communicatie rondom alle genoemde activiteiten. 

3.3 Samenwerking met partners 

Uit zowel de theorie als de praktijk blijkt dat een goede samenwerking met partners en organisaties in 
het veld onontbeerlijk is voor een effectieve en efficiënte citymarketing aanpak. Citymarketing doe je 

als gemeente immers niet alleen, dat doe je samen. 

Uit praktijkvoorbeelden van verschillende gemeenten in Nederland blij kt dat dit niet alleen op 

verschillende manieren kan, maar ook dat dit niet altijd eenvoudig te organiseren is . Zo kan de 
samenwerking vanuit financieel oogpunt ingestoken zijn (cofinanciering) en de organisatie 

ondergebracht in een onafhankelijke stichting, zoals bijvoorbeeld in Almere, Eindhoven, Emmen, 

Leiden, Utrecht, Veenendaal en Zoetermeer het geval is, maar ook in de vorm van een netwerk- of 

platformorganisatie zonder verdere verplichtingen, zoals hier in Haarlemmermeer en in Arnhem waar 

gewerkt wordt met een citymarketeer als aanjager vanuit de gemeente. Uit ons verkennende 
benchmark onderzoek met bovengenoemde gemeenten blijkt dat het überhaupt lastig is om de 

verschillende samenwerkingen op gang te krijgen en houden. Het hebben van verschillende belangen 
en het ontbreken van een duidelijk gemeenschappelijke doel speelt hierbij een belangrijkste rol. Indien 

je partners koppelt aan bepaalde thema's (bijvoorbeeld hotels aan toerisme & vrije tijd) dan blijkt de 

samenwerking wel goed te kunnen werken. Wij nemen dit mee in onze aanpak in samenwerking met 
partners. 

In alle gevallen blijkt dat de organisatievorm vaak gekoppeld is aan hoe lang men met citymarketing 

bezig is, kortom in welke fase men zich bevindt. De belangrijkste conclusie die wij hieruit kunnen 

trekken is dat bij verschikkende fasen van aanpak rondom citymarketing, verschillende vormen van 

samenwerking en organisatie kunnen horen. Met als belangrijkste doel voor alle partijen die erbij 

betrokken zijn: "citymarketing is van ons allemaal". Haarlemmermeer is klaar voor een volgende fase 
binnen haar citymarketing aanpak. Dit geldt dus ook voor de samenwerking met (externe) partners en 

partijen. Wij gaan het komende jaar gebruiken om een gedegen partnerprogramma op te stellen, 
tezamen met deze mogelijke partners. In hoofdstuk 5 gaan wij hier verder op in. 
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4. Onze aanpak: als je zelf niet kiest kunnen anderen ook niet voor je 
kiezen 

We willen onze 26 kernen meer verbinden en de bewustwording van het merk Haarlemmermeer 

vergroten . Met name richting onze eigen inwoners en ondernemers , maar ook daar buiten. Hiervoor is 

focus nodig in de voor Haarlemmermeer belangrijke thema's en doelgroepen. Als we namelijk w illen 

dat onze boodschap over komt, "Haarlemmermeer verbindt en is de plek om te pionieren", dan 

moeten we een focus aanbrengen in wat en met wie we willen communiceren . Ons credo in deze luidt 

dan ook: "Als je zelf niet kiest, dan kunnen anderen ook niet voor je kiezen". 

Nu ons profiel, ons doel en onze uitgangspunten uiteen zijn gezet, lichten we in dit hoofdstuk onze 

aanpak toe. Waarbij te allen tijde geldt dat activiteiten en projecten in gezamenl ijkheid met 

beleidsafdelingen intern (zoals bijvoorbeeld sport, cultuur en economische zaken) ofwel partners in het 

veld worden opgepakt en ontwikkeld. Hierbij is ons doel dat we regelmatig laten weten wat onze 

voortgang is. Kortom : we vertellen over onze successen en activiteiten met als doel om partijen om 

ons heen te inspireren en aan te zetten tot actie. 

4.1 Samenwerking met partners 
In alle genoemde activiteiten die wij willen aanjagen en ontwikkelen zien wij de gemeente als 

katalysator in de verschillende processen. De daadwerkelijke uitvoering en verdere ontwikkelingen 

wordt met partners uit de gemeenschap opgepakt. De belangrijkste voorwaarde voor een goed 

werkende citymarketingaanpak is dus de samenwerking met partijen e n partners in het veld. Deze 

samenwerking moet niet vrijblijvend maar voorwaardenscheppend zijn ingericht. In het volgende 

hoofdstuk lichten wij toe hoe wij de organisatie van deze samenwerking de komende periode voor 

ogen hebben. 

4.2 Meetbare resultaten : harde en zachte resultaten 
Wij vinden het belangrijk dat onze activiteiten en projecten een meetbaar element in zich hebben en 

dat wij hierover regelmatig communiceren. Wij doen dit door aan onze inspanningen een 

'zogenaamde' target te koppelen, waarover wij periodiek een terugkoppeling geven. Dit inspireert 

anderen en zet aan tot actie. Zo gaan wij aantallen bezoekers van bijvoorbeeld evenementen, 

winkelcentra en musea beter monitoren, zodat inzichtelijk wordt of hierin trends te onderscheiden zijn. 

Dit noemen wij de harde resultaten van onze citymarketing inspanningen. Ook zullen w ij aandacht 

besteden aan het gevoel en beleving wat Haarlemmermeerders hebben bij hun eigen woon-, werk- en 

leefomgeving. Kortom: de meer zachte resultaten . Wij pakken dit in samenwerking met team 

Onderzoek op en sluiten aan bij al bestaande onderzoeken zoals 'Kijk op de Wijk' en "De Staat van 

Haarlemmermeer'. 

4.3 3 thema's en 19 USP's 
Het is belangrijk focus aan te brengen in de thema's en US P's waarin Haarlemmermeer z ich 

onderscheidt in Nederland en in de regio. Wij onderscheiden hierin 3 thema's: wonen & leven, 

ondernemen & werken en toerisme & vrije tijd. Hiermee sluiten wij 1-op-1 aan op de functionele 

indeling van de portal. En daarmee vertellen wij één verhaal naar buiten toe. Aan deze thema's 

koppelen we onze USP's. 
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~ . 'Wonen & leven in Haarlemmermeer' 
1. De centrale ligging centraal in de Randstad: in het hart van de Randstad 
2. Ons authentieke en uniek polderlandschap 

3. Ons aanbod van woningen en percelen 
4. Onze voorzieningen (o.a. winkelcentrum Hoofddorp, bezienswaardigheden) 

5. Wij zijn koploper in Nederland als het gaat om de verhouding beschikbare banen en het 
percentage werkenden uit de potentiële beroepsbevolking 

6. De centrale ligging in de Randstad I Amsterdam Metropool Area en nabij Schiphol 

7. De focus op sectoren logistiek, life science, ICT, food & flowers en aerospace versus onze 
eigen pioniers : ruimte voor lokaal ondernemerschap 

8. In de landelijke Atlas voor Gemeenten (2011) bekleedt Haarlemmermeer de eerste plaats op 

de sociaaleconomische index 
9. Ons aanbod in kantorenlocaties nabij Schiphol en duurzame bedrijventerreinen 

10. Onze unieke samenwerking met en tussen ondernemersveren igingen zowel op kernn iveau als 
overkoepelend 

11 . Wij zijn koploper in Nederland als het gaat om de verhouding beschikbare banen en het 

percentage werkenden uit de potentiële beroepsbevolking 

3. 'Toerisme & vrije tijd in Haarlemmermeer' 
12. De ligging nabij Amsterdam als internationale trekpleister (Amsterdam bezoeken, Holland 

zien) 

13. Schiphol als vertrek- aankomstpunt in vakantie en Schiphol Plaza als shoppingcentre 
14. Ons authentieke en polderlandschap (wandel- en fietsroutes) 

15. Onze voorzieningen (winkelcentrum Hoofddorp, bezienswaardigheden) 
16. Onze historische en unieke bezienswaardigheden/ beleving (o.a. Stell ing van Amsterdam, 

Gemaal Cruquius, Fort Vijfhuizen, de Geniedijk, de Olmenhorst) 

17. Grootschalige evenementen met landelijke uitstraling (o.a. Mysteryland, Mud Masters) 

18. Onze unieke Haarlemmermeerse evenementen (o.a. Meerlive, Meer Jazz, Haarlemmermeer 

Run, Haarlemmermeer Culinair, NK BBQ en de feestweken) 
19. Ruimte voor sport met als specifieke aandachtsgebieden: honkbal, ritmische gymnastiek, 

synchroon zwemmen en turnen 
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4.4 Doelgroepen 
We maken in onze aanpak onderscheidt tussen primaire en secundaire doelgroepen waarmee we 

willen communiceren. Primaire doelgroepen kennen in onze strategie onze eerste focus; secundaire 
doelgroepen kennen onze tweede focus. 

4.4.1 Primair 
Op basis van onze eigen onderzoeken 1 komen wij tot de volgende 5 doelgroepen die primair 
onze aandacht verdienen: 

1. Als we kijken naar onze huidige bewonersgroepen zoals uiteengezet wordt in de Kijk op 

de Wijk (2011 ), dan blijken 'de doorsneebewoners' en 'de netwerkstedelingen' met 

een vertegenwoordiging van respectievelijk 32,9% en 51 ,2% onze grootste 
bewonersgroepen zijn . Met in totaal 84,1% zijn zij daardoor onze belangrijkste 

ambassadeurs voor het overbrengen onze boodschap en kunnen ook nieuwe 
doelgroepen van buiten verleiden om hier te komen wonen. 

2. Onze Staat van Haarlemmermeer (2012) geeft aan dat met name 'de groep vanaf 25 jaar' 
het hoogste percentage verhuizers kent wat wegtrekt uit Haarlemmermeer. Deze verdient 

daarom onze aandacht. Zij staan of op het punt hun studie af te ronden, of de arbeidsmarkt te 

betreden of een gezin te stichten. Dit zijn cruciale fases in het leven. Wij willen dat 
Haarlemmermeer hen een veilig en fijn thuis biedt en willen deze groep daarom graag 

verleiden om te blijven of terug te keren naar Haarlemmermeer. 

1 Staal van Haarlemmermeer, 2012 en Kijk op de Wijk, 2011 (nr 3) 
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3 Lokale ondernemers in de 26 kernen: onze eigen pioniers. Pionieren zit in ons bloed en 

daarom stimuleren wij lokaal ondernemerschap in Haarlemmermeer. Dit is de plek om 

duurzaam te pionieren. Voor deze doelgroepen hebben wij daarom primair aandacht. Dit zijn 

'echte' Haarlemmermeerders welke onze boodschap goed kunnen vertellen vanuit hun eigen 
gevoel. Zij stimuleren elkaar en anderen buiten de regio om te innoveren en te pionieren in 

Haarlemmermeer. 

4 Wij profileren ons op de sectoren transport, logistiek, ICT, food & flowers, life science, 
dienstverlening en aerospace in de Metropoolregio Amsterdam. Zowel nationaal als 
internationaal. Daarom hebben ondernemers in deze sectoren primair onze aandacht. Zij 

dienen als voorbeeld voor andere partijen die overwegen om zich hier te vestigen. 

5 De publieke opinie zorgt voor de juiste media- en PR aandacht rondom het "merk" 

Haarlemmermeer. Wij vinden het belangrijk om daarom deze doelgroep als primaire 
communicatie doelgroep te benoemen. 

4.4.2. Secundair 
Secundaire doelgroepen zijn doelgroepen die wij in tweede instantie willen verleiden om naar 
Haarlemmermeer te komen. Kijkend naar onze doelstelling en uitgangspunten, komen wij tot de 

volgende 2 groepen: 

1. Dagrecreanten. Dit zijn evenementen bezoekers, toeristen en winkelend publiek. Doordat wij 

in onze uitgangspunten 'evenementen' als een van onze uitgangspunten hebben benoemd, 
zijn automatisch de bezoekers van/ aan deze evenementen één van onze communicatie 

doelgroepen. Deze doelgroep is hierin niet 'blijvend' van aard, immers bezoeken zij 
evenementen in Haarlemmermeer of ondernemen zij een activiteit (bijvoorbeeld winkelen in 
Hoofddorp ). 

2. Ruimte- en rustzoekers (50+) in de Randstad. Met een toenemende vergrijzing in 

Nederland zien wij een kans voor Haarlemmermeer als aantrekkelijke woongemeente voor 
deze doelgroep in de Randstad. Deze groep is blijvend. Hen wi llen we laten (in)zien dat 

Haarlemmermeer de rust en ruimte biedt, als centrale plek midden in de Randstad vlakbij 
Amsterdam, Haarlem en Leiden, waar zij naar opzoek zijn. 
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4.5 Doelgroepgerichte thematische aanpak 
Nu we uiteen hebben gezet wat onze doelgroepen zijn, is het belangrijk deze te koppelen aan onze 3 

thema's. VeNeigens stellen we een aantal doelstellingen per thema's en wordt kort toegelicht hoe wij 

denken deze doelstelling te behalen. Zo komen we tot een doelgroepgerichte thematische aanpak in 

onze strategie. 

Wonen & leven in Haarlemmermeer 
Doelgroepen: 

• Huidige bewoners met als focus onze "doorsneebewoners" en "netwerkstedelingen"; 
• Bewoners vanaf 25 jaar 

• Ruimte- en rustzoekers (50+) 

• Publieke opinie 

Doelstellingen: 
1. Huidige bewoners zijn trots op Haarlemmermeer: 

./ De eigen bewoners zijn de beste ambassadeurs van de gemeente. Vandaar dat er een 

digitaal platform wordt opgericht in vorm van de portal , waar bewoners informatie over 

evenementen en activiteiten kunnen vinden en kunnen plaatsen, zodat zij hun vrienden, 

familie en kennissen kunnen informeren en uitnodigen; 

./ De eigen bewoners zetten wij centraal in onze campagne over Haarlemmermeer. Door 

middel van testimonials op de portal en in printuitingen in de media vertellen zij hun 

verhaal over Haarlemmermeer. 

2. Huidige bewoners vanaf 25 jaar in Haarlemmermeer hebben een positief beeld van 

Haarlemmermeer als mogelijke woonomgeving : 

./ Wij stellen onszelf de ambitie om minimaal één nieuw evenement per jaar met landelijk 

mediabereik naar Haarlemmermeer te halen. Tevens meten wij, indien mogelijk, de 

bezoekersaantallen van de evenementen. Doordat wij dit jaarlijks gaan monitoren zijn wij 

in staat over 4 jaar trends hierin te kunnen aantonen. Waarbij w ij uitgaan van een 

opwaartse spiraal in de aantallen ; 

./ Haarlemmermeerders vanaf 25 jaar krijgen een rol in onze campagne (thema: wonen & 

leven). 

3. Huidige bewoners weten waar zij de informatie kunnen krijgen over wonen in Haarlemmermeer, 

op het moment dat zij opzoek gaan naar een andere woonomgeving/ woonmilieu. Samen met 

woonaanbieders in Haarlemmermeer worden de volgende zaken opgepakt: 

./ Volledige en actuele digitale informatie op www.haarlemmermeer.nl; 

./ Leesbare en actuele schriftelijke informatievoorziening in de vorm van flyers en 

brochures; 

./ Stimuleren van informatiebijeenkomsten en evenementen voor bewoners in 

Haarlemmermeer. 

4. Ruimte- en rustzoekers (50+) in de Randstad weten Haarlemmermeer als aantrekkelijke 

woongemeente te vinden: 

./ In onze campagne wordt in beeld en verhaal aandacht besteed aan deze doelgroep. Door 

middel van de juiste inzet in diverse media (o.a. printtitels en evenementen) wordt deze 

doelgroep bereikt; 

./ Volledige en actuele digitale informatie op www.haarlemmermeer.nl. 
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Doelgroepen: 

• Lokale ondernemers uit de 26 kernen 

• (Internationale) ondernemers uit de sectoren transport, logistiek, /CT, food & flowers, life science, 

dienstverlening en aerospace 

• Publieke opinie 

Doelstellingen: 

1. Ondernemers uit Haarlemmermeer zijn positief over Haarlemmermeer. Zij zien Haarlemmermeer 

als een ondernemersvriendelijke gemeente en dragen dit ook uit. Samen met organisaties als de 

KvK, regionaal MK8, financiers en ondernemers uit Haarlemmermeer worden de volgende zaken 

opgepakt: 

./ Volledige en actuele digitale informatie op www.haarlemmermeer.nl; 

./ Leesbare en actuele schriftelijke informatievoorziening in de vorm van flyers , brochures, in 

te zetten bij onder andere 828 evenementen in de regio; 

./ Gezamenlijke presentatie met ondernemers op beurzen of informatiemarkten; 

./ Stimuleren van evenementen voor bedrijven in Haarlemmermeer; 

./ Lokale ondernemers uit Haarlemmermeer krijgen een rol in onze campagne (thema: 

ondernemen & werken). 

2. (Internationale) ondernemers weten dat Haarlemmermeer een 1 00.000+ gemeente is in de 

Metropoolregio Amsterdam, waar kansen liggen op het gebied van transport, logistiek, ICT, food & 

flowers, life science, dienstverlening en aerospace. In samenwerking met Amsterdam Marketing 

worden de volgende zaken opgepakt: 

./ Het college draagt buiten Haarlemmermeer uit dat de gemeente kansen biedt voor de 

genoemde sectoren; 

./ Deelname aan regionale, landelijke en internationale evenementen en presentaties op 

beurzen moeten het beeld van 'ondernemen & werken' in Haarlemmermeer (als 

onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam) positief gaan beïnvloeden; 

./ Naast dat wij bedrijven naar Haarlemmermeer willen trekken, willen wij ook graag dat 

organisaties , overheden en bedrijven investeren in deze gemeente. Middels lobby via 

onder andere amsterdam inbusiness (onderdeel van Amsterdam Marketing) maken wij 

investeerders geïnteresseerd in de kansen die wij hier bieden; 

./ Internationale ondernemers uit Haarlemmermeer krijgen een rol onze campagne (thema: 

ondernemen & werken). 

'Toerisme & vrije tijd in Haarlemmermeer' 
Doelgroepen: 

• Dagrecreanten 
• Huidige bewoners met als focus onze "doorsneebewoners" en "netwerkstedelingen"; 

• Bewoners vanaf 25 jaar 
• Ruimte- en rustzoekers (50+) 

• Publieke opinie 

Doelstellingen: 

1. Potentiële bezoekers uit Amsterdam en omgeving weten wat Haarlemmermeer hen te bieden 

heeft en staan positief tegenover een bezoek aan Haarlemmermeer. Samen met de recreatieve 

sector, horeca Haarlemmermeer, Amsterdam Marketing en omringende gemeenten worden de 

volgende zaken opgepakt: 

• Volledige en actuele digitale informatie op www.haarlemmermeer.nl; 
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• Verdere intensivering en uitrol van het project 'Amsterdam bezoeken, Holland z ien'; 

• Inzet van onze campagne in diverse media en online marketing/ social media; 

• Ontwikkelen van presentatiemateriaal voor beurzen en bijeenkomsten; 

• Deelname aan beurzen en evenementen ter promotie van Haarlemmermeer als unieke 

regio bij Amsterdam; 

• In samenwerking met organisatoren stimuleren van een gevarieerd en onderscheidend 

evenementenaanbod in de 26 kernen; 

• Informatievoorziening in de vorm van flyers in hotels in de regio. 

2. Bewoners uit Haarlemmermeer weten dat Hoofddorp een divers winkelaanbod heeft en staan 

positief tegenover een dagje winkelen in Hoofddorp. In samenwerking met Hoofddorp Winkelstad : 

./ Via diverse media en online marketing/ social media wordt het winkelcentrum van 

Hoofddorp gepromoot; 

./ In het centrum van Hoofddorp vinden regelmatig activiteiten en evenementen plaats. 

3. Bewoners uit Haarlemmermeer weten wat Haarlemmermeer te bieden heeft aan vrije 

tijdsbesteding en dragen dit uit. In samenwerking met lokale partners de bewoners actief 

informeren over de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding in Haarlemmermeer: 

./ Ondersteuning en stimulering bij het realiseren van een cultureel en recreatief magazine 

voor inwoners uit Haarlemmermeer; 

./ Ondersteunen van lokale initiatieven om de 26 kernen meer met elkaar te verbinden ; 

./ Online en offline informatiemateriaal zijn up to date en verbonden met elkaar. 
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5. Organisatie & financiën 

In onze citymarketing aanpak dient de gemeente als katalysator in het proces, waarbij de het college 

van B&W verantwoordelijk is voor het citymarketing beleid en verantwoording hierover aflegt aan de 

gemeenteraad. De wethouder citymarketing (CM) vanuit het college en de citymarketeer vanuit de 
ambtelijke organisatie hebben een centrale en coördinerende rol in de aanjaagfunctie van de 

gemeente. Zowel binnen als buiten de organisatie. Als voorzitter van het college en als voorzitter van 
de raad, is de burgemeester ons boegbeeld naar buiten toe. 

5.1 Samenwerking met externe partijen 

Een samenwerking met externe partijen en partners blijft daarnaast belangrijk in de organisatie van 
onze activiteiten. Onze huidige Board en ons Platform Citymarketing met ruim 200 leden zijn dan ook 

onmisbaar. Echter, zoals ook uit onze tussenevaluatie blijkt, zijn wij hierbinnen toe aan een volgende 

fase. Daarom stellen wij voor om het komende jaar toe te werken naar een 'partnerprogramma' voor 
organisaties, partijen en instellingen uit Haarlemmermeer. Dit partnerprogramma heeft als doel om de 

huidige meer vrijblijvende samenwerking om te buigen naar een meer verbindende samenwerking. 
Komende maanden gaan wij actief gesprekken voeren met onze huidige Board- en Platformleden om 

deze nieuwe manier van samenwerking te bespreken. Wij horen van deze partijen graag waar hun 

behoefte ligt. Voor alle partijen moet de meer verbindende samenwerking een win-win situatie gaan 
opleveren. 

5.2 Partnerprogramma 

Via een partnerprogramma zoeken we naar aanvullende middelen om samen met externe partijen 

onze doelstellingen te kunnen behalen en realiseren . Wij beseffen ons dat in deze t ijd van financiële 

recessie dit geen makkelijke opgave zal zijn. Individuele gesprekken met partners moeten uitwijzen in 
hoeverre onze ambitie haalbaar is. Wij zullen over dit verkenningsproces aan het einde van 2013 

verantwoording afleggen. 

In onderstaand kader geven wij onze gedachtegang weer over de opzet van een mogel ijk 

partnerprogramma. De komende maanden zullen gesprekken met potentiële partners uitwijzen of 
partijen uit Haarlemmermeer open staan voor een dergelijke samenwerking en of partijen gezamenlijk 

willen toewerken naar een profilering van Haarlemmermeer als unieke regio om te wonen, te 
ondernemen, te werken en te recreëren. 
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Partnerprogramma Haarlemmermeer (voorbeeld) 

Door middel van de ontwikkeling van een partnerprogramma gaan we ervoor zorgen dat citymarketing minder van de gemeente 

en nog meer van de gemeenschap zal zijn. De ontwikkeling van het partnerprogramma zal de komende maanden verder 

worden uitgewerkt en geconcretiseerd met verschillende partijen. Dil zullen in eerste instantie ondernemers en partijen zijn die 

al verbonden zijn met de huidige Board en/ of Platform Citymarketing Haarlemmermeer. In ieder geval betreft het programma de 

volgende onderdelen: 

• Geformuleerde uitgangspunten en doelen 

• Soorten partners en hun bijdragen 

Exposure voor de partners (invulling van de samenwerking) 

Werving van de partners 

Uitgangspunten 

Wij hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd voor ons partnerprogramma. Waarbij we als belangrijkste voorwaarde zien 

dat de samenwerking een win-win situatie oplevert. De partnerprogramma's kunnen dan ook per partner verschillen. Immers 

gelden voor verschillende partners ook verschillende behoeften en verschillende strategieën (vergelijk bijvoorbeeld de 

Rabobank met het Cultuurgebouw). We stellen dus per partner een pakket samen. Als belangrijkste uitgangspunten zien wij : 

• Het partnerschap wordt altijd gekoppeld aan één (of meerdere) van onze 3 thema's (Ondernemen & Werken, Wonen & 

Leven en/ of Toerisme & Vrije Tijd); 

• Het partnerschap moet te allen tijde de wederzijdse doelstellingen dienen; 

• Het partnerschap is een duurzame meerjarige samenwerking op maat; 

Het partnerprogramma is een onderdeel van de Citymarketingvisie Haarlemmermeer 2013-2016. 

Doelen 

Er is een aantal doelen van deze meer verbindende samenwerking te onderscheiden: 

1 Exploitatie en financiering van een gemeenschappelijke portal www.haarlemmermeer.nl; 

2 Financiering van de citymarketing activiteiten; 

3 Generen van traffic naar de portal; 

4 Verkrijgen van lokale, regionale en nationale exposure. 

Soorten samenwerking: Partners en Denk Tank 

We onderscheiden verschillende soorten samenwerkingspartners, waarbij te allen tijde geldt dat per partner gekeken wordt naar 

de eigen doelstellingen, financieel draagvlak en ambities in het programma. Afhankelijk hiervan wordt een bijdrage vas tgesteld 

van de betreffende partner. Deze bijdrage kan financieel van aard of in natura zijn. Onze Partners in het citymarketing 

organisatiemodel zijn partijen die financieel kunnen en willen bijdragen (zie onderstaand model). Deze Partners beslissen ook 

mee in de levaren koers en zorgen voor draagkracht in de citymarketing projectorganisatie. Partijen/ ondernemers die een 

kleiner budget ter beschikking hebben, maar wel willen meedenken in projecten en bijvoorbeeld in natura wel hun steentje 

kunnen bijdragen nemen deel in de Denk Tank. Hierin nemen ook enthousiaste inwoners zitting. Bijvoorbeeld onze rolmodellen 

die we werven voor de portal. 
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Figuur 5.1: Voorbeeld van mogelijk organisatiemodel van Citymarketing Haarlemmermeer incl. 
Partnerprogramma 

.. •··•···•··· .. .. 
•' . •' . .. ····· ... ···· ......... . 

.......... ········ 
: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 

:: .. 
~ . . . . ... .. 

Partners 
(huidige Board) 

.. .. .. 
.. .. 

. .... 
.... · .. .. ···· . . . . 

. .. 
DenkTank 

(huidige Platfonn) . .· . . . . : .· . . .. . . . 
·. 

·. .": . . . . .. . . . . .. . , . 
'·. · .. . .. ·.. :. ·. . . .... · .. .... .. . 

:'!. ..... ... ·. . . . . . . . . . . •. .. . . . . . . 
·., · .. 

. . . . . 
. ·. . .·· . . .· 
=·· 

. . . . . ·.. .. . . ... ·. 
• • 4 • •• ·.. . ··. . .·· :·· 

Legenda: 

: 

De Projectorganisatie legt verantwoording af aan het College van B&W. Het College legt verantwoording af 
aan de Gemeenteraad 

...... ·'· 
~ ... .... .. :' 

' 

..... . . t. . . 
: ·' ....... ;• 

c:::> 
c:::> 

Partners hebben een directe invloed op citymarketing programma en zijn verantwoordelijk voor een 
gedeelte van de acquisitie van de citymarketing middelen 

Partners krijgen keuze uit Exposure mogelijkheden o.b.v. samenwerking op maat 

Denk Tank geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Projectorganisatie 

Denk Tank leden krijgen keuze uit Exposure mogelijkheden o.b.v. samenwerking op maat 

Projectorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de samenwerkingsafspraken met Partners en 
leden van de Denk Tank 

De exposure mogelijkheden voor de Partners en leden van de Denk Tank worden uitgesplitst naar de 
thema's Ondernemen & Werken, Wonen & Leven en Toerisme & Vrije Tijd (conform indeling Portal). 
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Toelichting op mogelijk organisatiemodel 

Bestuurlijke gremia (rood) 

Het college van B&W is verantwoordelijk voor het citymarketingbeleid van de gemeente Haarlemmermeer en legt hierover 

verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt hierdoor mede de kaders van citymarketing 

Haarlemmermeer. 

Projectorganisatie (blauw) 

In onze projectorganisatie neemt de citymarketeer een centrale en coördinerende rol in. Naast interne betrokkenen vanuil de 

gemeente nemen tevens 2 tot 3 externen deel aan deze projectorganisatie. Deze externen worden door onze Partners 

aangedragen. De blauwe pijl geeft de uitvoerende activiteiten aan waar hel gaat om de koppeling van onze Partners en 

DenkTank aan de exposure mogelijkheden binnen de 3 thema's van onze citymarketing aanpak. 

Partners (groen) 

De Partners zijn onze strategische partners in de citymarketing organisatie. Zij geven advies en beslissen mee in de uitvoering 

van de projecten en activiteiten van de Projectorganisatie. De Partners beschikken over een groot eigen netwerk en zijn 

verantwoordelijk voor een gedeelte van de acquisitie rondom de citymarketing gelden. Daarnaast alle partners direct of indirect 

financieel bij. We dragen breed uit wie onze Partners zijn en communiceren daar ook uitgebreid over. Samen met de Partners 

voeren we ons beleid uit. daarmee bedrukken we expliciet dat citymarketing niet alleen van de gemeente is. Onze Partners 

bieden we daarnaast een interessant exposure pakket op maat welke aansluiting heeft op de eigen marketingplannen, zodat de 

samenwerking te allen tijden een win-win situatie oplevert. 

DenkTank (oranje) 

In de DenkTank zitten grote, middelgrote en kleine ondernemers en enthousiaste inwoners die het leuk vinden mee te denken. 

Ook wel onze pioniers genoemd. Zij vormen onze ogen en oren in de samenleving en van hen verwachten we gevraagd en 

ongevraagd advies. Zij beslissen echter niet direct mee in de te varen koers. Wel bieden we hen exposure in onze acitiviteiten 

en campagne, afhankelijk van hun behoeften en wensen en financiele bijdrage. Ook organiseren we een aantal keer per jaar 

evenementen voor deze groep. Deze bijeenkomsten zullen thematisch worden ingericht. 

Exposure (paars) 

We bieden exposure mogelijkheden aan de partijen waarmee we samenwerken. Zowel aan onze Partners als aan onze Denk 

Tank. Dit kan bijvoorbeeld op evenementen gebied, maar ook campagnematig in de vorm van mogelij kheden in online 

(aanwezigheid op de portal), print en outdoor. Per thema wordt dit vervolgens uiteengezet. 
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5.3 Financiën 
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan een basis voor de ontwikkeling en realisatie van unieke en 

onderscheidende activiteiten, evenementen en projecten ten behoeve van de promotie van 

Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer heeft hierin als aanjager gefungeerd, niet alleen 

financieel, maar ook meewerkend en organiserend. Het is gebleken dat deze katalyserende werking 
enthousiasmerend werkt, dat het de afgelopen jaren ook veel nieuwe activiteiten heeft aangetrokken 

en dat het externe partijen motiveert om te pionieren in Haarlemmermeer. Citymarketing zorgt dus 
voor een spin-off in de gehele gemeenschap. Niet alleen moet deze krachtige samenwerking 

onderhouden worden, ook willen we hierin graag een groei zien de komende periode. Dit kenmerkt 

onze visie op de volgende fase vanuit citymarketing perspectief. Ons doel is dan ook om dit multiplier 
effect te vergroten in de toekomst. 

Onze ambities reiken verder dan de gemeentelijke investering van 350.000 euro op jaarbasis. Het is 

onze ambitie om citymarketing met onze partners op basis van gezamenlijk belang te realiseren. We 

streven naar een situatie waarin de gemeente samen met partners investeert, zodat we kunnen 
verbreden en er dus meer financiële ru imte ontstaat. Dit willen wij doen door het opzetten van het 

zogenaamde Partnerprogramma (zie 5.2). In 2013 zullen we, in samenspraak met (potentiële) 

partners, de mogelijkheden op dit punt verkennen. 
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Bijlage I Tussenevaluatie Citymarketing 2010-2012 

Inleiding 
Sinds 2007 werken wij aan het opzetten van een herkenbare citymarketing 

aanpak voor eigen inwoners en bedrijven. In dat jaar is met een aantal evenementenorganisatoren 

afgesproken dat zij voor in ieder geval drie jaar op onze steun konden rekenen. Deze evenementen 

zorgden al voor plezier en vertier in de gemeenschap en wij willen hier graag de continuïteit in 

waarborgen. Dit was de eerste aanzet voor een citymarketing aanpak in Haarlemmermeer. 

In 2008 is verder gewerkt aan het helder krijgen van de positionering van Haarlemmermeer. Diverse 

interne en externe partijen van de gemeente zijn hiervoor geconsulteerd. Met als resultaat dat in 2009 

door de raad de nota "Kaders voor 

citymarketing: voorstellen voor citymarketing in Haarlemmermeer" (0911568) is vastgesteld . Met als 

doel om meer vanuit één gemeenschappelijk belang te denken en te handelen om zo de kracht van 

de gemeente te versterken . In deze nota wordt het thema "Ontmoeten & Verbinden" en het 

geïntegreerd citymarketing programma (het benoemen van de 10 thema's) uiteengezet. Ook lichten 

wij het beoogde organisatiemodel en de bijbehorende financiële middelen verder toe in de nota. 

Tevens is aangegeven dat er tweejaarlijks een tussenevaluatie plaatsvindt teneinde het citymarketing 

programma waar nodig bij te kunnen sturen. 

In 2010 hebben wij de huidige citymarketeer aangesteld met als doel het programma verder vorm te 

geven en onze aanjaagfunctie in te vullen. In 2011 is de Voortgangsnotitie Citymarketing 2011 -2012 

(11120534) opgesteld. Hierin formuleren wij een aantal concrete doelstellingen voor 2011 en 2012. De 

doelstellingen zijn vervolgens vertaald in projecten en activiteiten welke in het tijdspad 201 1-2012 

worden gerealiseerd. In deze notitie hebben wij tevens opgenomen dat wij in 2012 een 

tussenevaluatie opstellen. Deze notitie is in april 2011 ter kennisname aan de raad verstuurd. 

In de zomer van 2011 is Citymarketing Haarlemmermeer als onderwerp door de 

rekenkamercommissie aangewezen om een quick scan op toe te passen. Deze quick scan is in 2012 

door onderzoeksbureau LaGroup uitgevoerd. Een aantal conclusies en aanbevelingen uit dit rapport 

onderschrijven wij en zullen wij in deze tussenevaluatie meenemen. 

In 2012 hebben wij een onderzoek gedaan naar het huidige imago van Haarlemmermeer en ons 

citymarketing concept. Dit onderzoek hebben wij onder meer dan 200 inwoners uit Haarlemmermeer 

en onder ruim 50 ondernemers uit het Platformleden Citymarketing uitgevoerd. De conclusies uit dit 

onderzoek hebben wij in deze tussenevaluatie meegenomen. 
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Leeswijzer 
Deze tussenevaluatie vormt enerzijds een terugblik naar wat en hoe wij een en 

ander georganiseerd en bereikt hebben en is anderzijds een opstap naar een meer strategische 

benadering hoe wij de citymarketing aanpak in Haarlemmermeer verder vorm willen geven in de 

zogenaamde 'Strategische visie op Citymarketing'. Begin 2013 hebben wij deze visie gereed. 

In deze tussenevaluatie zetten wij eerst samenvattend uiteen wat volgens ons de zichtbare effecten 

zijn geweest van onze inspanningen op citymarketing gebied de afgelopen twee jaar (1 ). Daarna gaan 

wij specifieker in op wat er is bereikt en wat wij hebben gerealiseerd in de producten- en activiteiten. 

Zo wordt een helder beeld verkregen van de resultaten (2) . 

Daarna zullen wij achtereenvolgens ingaan op ons huidige citymarketing concept (3), de huidige 

organisatie (4) en het bijhorende financieringsmodel (5). 

Alle hoofdstukken eindigen met een conclusie. 
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1. Samenvattend: de effecten van citymarketing in Haarlemmermeer 

De complexe identiteit van Haarlemmermeer- geen stad, maar 26 verschillende kernen- is een 

ingewikkeld uitgangspunt voor citymarketing in Haarlemmermeer. Echter wij constateren momenteel 

bij velen een cultuuromslag. Men voelt zich in toenemende mate 'Haarlemmermeerder', naast 

Zwanenburger, Hoofddorper, et cetera . Een recentelijk onderzoek van Dichtbij.nl bevestigt dit: meer 

dan 50% van de ondervraagden voelt zich meer Haarlemmermeerder ten opzichte van het verleden. 

Doordat wij in de afgelopen jaren vooral in warme citymarketing geïnvesteerd hebben, heerst er nu 

een beter klimaat in de gemeente. Het onderzoek van LaGreup bevestigt deze stelling. 

Haarlemmermeer is meer open en naar buiten en minder naar binnen gekeerd. Samen met de 

ondernemers zijn wij zichtbaar actiever geworden. Ook uit diverse onderzoeken blijkt dat inwoners en 

ondernemers in toenemende mate trots zijn op Haarlemmermeer en zich verbonden voelen met de 

gemeenschap. In de 'Staat van Haarlemmermeer' (2012) is bijvoorbeeld terug te vinden dat meer dan 

driekwart van de Haarlemmermeerders zich thuisvoelt bij buurtgenoten. Meer dan de helft van de 

Haarlemmermeerders heeft vaak contact met directe buren en één op de twee inwoners heeft zelfs 

hechte vriendschappen met de mensen uit de buurt. In de landelijke Atlas voor Gemeenten (2011) 

bekleedt Haarlemmermeer zelfs de eerste plaats op de sociaaleconomische index. 

Wij zijn van mening dat citymarketing bijdraagt aan het bewustzijn wat Haarlemmermeer allemaal te 

bieden heeft. Voorzieningen in Haarlemmermeer brengen wij bijvoorbeeld meer en beter onder de 

aandacht, zodat ook onze eigen bewoners hier meer gebruik van maken. In hoofdstuk 2 benoemen wij 

een aantal inspanningen en resultaten die dit bevestigen. Doordat wij sinds twee jaar meer uniforme 

uitingen gebruiken en stimuleren dat derden deze ook gebruiken, zoals onze HLMRMEER signatuur 

(logo), onze vlaggen voor kernen, de beschikbare groene banken voor op evenementen en het 

ontwikkelen van diverse gadgets, wordt het merk Haarlemmermeer meer en meer geladen. Dit 

noemen wij ook wel citybranding. 

Daarnaast is het ons gelukt om meer en grotere evenementen naar Haarlemmermeer te halen welke 

een landelijke uitstraling hebben, zoals de SBS6 Kerstparade, Mud Masters en het NK BBQ. Hierdoor 

profiteert ook de lokale economie. Er is veel media-aandacht geweest voor deze evenementen. In het 

volgende hoofdstuk zullen wij hier ook op ingaan. Naast de geschatte mediawaarde van evenementen 

is ook het aantal bezoekers een meetbaar effect van citymarketing. In de volgende jaren zullen wij 

extra aandacht besteden aan de communicatie hierover, zodat de effecten van onze inspanningen 

hierin zichtbaarder worden. Dit is één van de aanbevelingen uit het rapport van La Group en omarmen 

wij dan ook. 

'Ontmoeten & Verbinden' is het thema waarvoor wij twee jaar geleden hebben gekozen. Het thema 

werkt voor intern gebruik (binnen onze gemeentelijke organisatie) tot nu toe goed. Voor extern gebruik 

ervaren wij en onze partners in het veld dat het te weinig specifiek en onderscheidend is voor de 

profilering van Haarlemmermeer. Onze gemeenschap biedt zoveel concrete Unique Selling Point's 

(USP's). Het inzetten en specifiek benoemen van deze USP's vinden w ij daarom een interessante 

toevoeging aan het huidige concept. Ook LaGroup is deze mening toebedeeld. 

De scope van citymarketing is beperkt tot Nederland: de internationale marketing en acquisit ie 

(aantrekken van (internationale) bedrijvigheid) wordt uitgevoerd onder de vlag van Amsterdam In 

Business. Deze internationale activiteiten lopen dan ook via de samenwerkingsprogramma's van 

Metropool Regio Amsterdam. 
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Dat citymarketing geen sprint is, maar een marathon wordt door menigeen onderkent. Ook wij ervaren 

en onderkennen dit. Wij zijn nu twee jaar actief als aanjager in het citymarketing umfeld aan de slag 
en kijken uit naar de effecten van onze inspanningen op de langere termijn. 

Conclusie 

Wij hebben de juiste eerste stappen gezet de afgelopen twee jaar die passen btj onze uitgangssituatie. Onze visie en missie: 

het verbinden van de 26 unieke kernen, het creëren van het Haarlemmermeerse gevoel en het vergroten van de bewustwording 

van het merk Haarlemmermeer is helder en vindt aansluiting in onze gemeenschap. Echter moeten wij werken aan een 

scherpere formulering in onze uitgangspunten, onze USP's, onze doelgroepen en onze doelstellingen om zo een heldere 

strategie neer te kunnen zetten. Ook moeten wij aandacht besteden aan de meetbaarheid van onze inspanningen op het gebied 

van citymarketing. Investeringen versus opbrengsten is in deze een belangnjk ijkpunt. 
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2. Resultaten van citymarketing in Haarlemmermeer 

In de nota 'Kaders voor Citymarketing' benoemen wij een tiental thema's2 waar ons citymarketing 
programma raakvlakken mee dient te hebben. De afgelopen twee jaren is hier actief op ingezet en is 

ook aansluiting gezocht bij andere beleidsterreinen en bestaande beleidsdoelstellingen. 

Citymarketing dient als smeerolie in de machine waarbij het vooral onze verbindende faktor in 

verschillende processen en organisaties is die het verschil maakt of kan maken. Zowel intern als 

extern. Het opzetten van de citymarketing bril gaat niet altijd vanzelf en daarom zetten wij flink in op 

het vergroten van deze bewustwording. Citymarketing is namelijk van ons allemaal. Wij hebben de 
afgelopen twee jaar ervaren dat dit proces als een katalysator werkt. Daarnaast moeten wij ook oog 

hebben voor indirecte resultaten als gevolg van onze inspanningen. W ij handelen volgens een 

bepaalde visie en gevoel met als doel om onze trots op Haarlemmermeer uit te dragen en te delen. 

Hieronder geven wij een inzicht in een aantal van onze producten, activiteiten en inspanningen van de 
afgelopen twee jaar. Deze lijst is niet compleet, wij werken immers continue onze bewustwording en 

profilering, maar geeft wel een concreter beeld van onze inspanningen en resultaten in de afgelopen 

twee jaar. 

Samenwerken 
Wij werken samen met partijen in de Metropoolregio Amsterdam, onder andere in het 
project "Amsterdam bezoeken, Holland zien". In dit kader is een zogenaamde 
HollandRoute opgezet. Sinds november 2012 is de gratis app beschikbaar voor de 
voor smartfoon welke toegang geeft tot 65 wandel- fiets- vaar- en autoroutes (>5.000 
downloads). De HollandRoute is een route tussen erfgoedlocaties van handel, 
nijverheid, techniek, industrie, waterbeheersing, infrastructuur, sociale geschiedenis 
en landschap in de Metropoolregio Amsterdam. In Haarlemmermeer wordt onder 
andere gemaal Cruquius aangedaan. Steeds meer toeristen uit binnen en buitenland 
die Amsterdam aandoen, bezoeken ook de regio rond de hoofdstad. Sinds de 
metingen van het project, dat sinds 2009 wordt gedaan, gaat het om een stijging van 
27%. Een meerderheid van de respondenten geeft een hoog cijfer aan de 
kennismaking met de regio, namelijk een 8. Ook geeft een zeer hoog aantal aan een 
herhalingsbezoek te overwegen; 
Met diverse lokale cultuuraanbieders als CineMeerse, het Cultuurgebouw en diverse 
evenementenorganisatoren wordt op diverse terreinen intensief samengewerkt 
teneinde een betere verbinding in de samenleving en tussen de 26 kernen te 
realiseren; 
In de zomer van 2012 zijn, in aanloop naar het EK, 200 HLMRMEER Scoren 
pakketten voor inwoners, bedrijven en horeca ondernemingen in Haarlemmermeer 
ontwikkeld en verspreid . Doel: sociale cohesie in de kernen en het 'wij gevoel' 
bevorderen. Met medewerking van diverse horeca is deze actie opgezet; 
Binnen de gemeente is/ wordt gewerkt aan: 

• De ontwikkeling van het geboorteboekje "Welkom in Haarlemmermeer" voor 
nieuwe inwoners (baby's) in samenwerking met Burgerzaken (6.000 stuks); 

• De ontwikkeling van "Welkom in Haarlemmermeer" borden met informatie 
over o.a. evenementen in de regio in samenwerking met Het 
Ingenieursbureau (onderzoeksfase); 

2 Horecavoorztentngen, Leggen van verbindingen, Faciliteren van netwerken, Profileren van leisurefuncties, Landmark voor ontmoeting. Lokale busmess cammunt !les, 

Verbeteren van de entree, Wonen m Haarlemmermeer, Aansluiten biJ MetropoolregiO Amsterdam en Bereikbaarheid 
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• De advisering in het 'wayfinding' project Hoofddorp in samenwerking met 
Projecten & Plannen (o.a. entree in en rondom NS station en Hoofddorp 
centrum); 

• Een online profilering als aantrekkelijk werkgever. Als een van de eerste 
gemeenten in Nederland heeft Haarlemmermeer een eigen bedrijfspagina en 
campagne op Linkedln ter promotie van Haarlemmermeer als business 
community en aantrekkelijk werkgever. In samenwerking met HRM is dit 
ontwikkeld. 

Social Media I Online 
Sinds begin 2012 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de portal Haarlemmermeer 
- www.haarlemmermeer.nl: volledige en actuele digitale informatie van 
Haarlemmermeer (in december 2012 is de eerste fase gereed) in samenwerking met 
diverse beleidsterreinen intern, partijen extern3 en leden van het Platform 
Citymarketing Haarlemmermeer; 
Wij werken aan de ondersteuning van en samenwerking met bestaande online 
platforms zoals Uitinhaarlemmermeer.nl en Meerbusiness; 
Er wordt actief ingezet op Social Media, conform de nieuwe Visie op Communicatie: 

• Twitter account HLMRMEER citymarketing (840 volgers - groei met 
gemiddeld 5-71eden per week), twitteraccount Haarlemmermeer (1383 
volgers) 

• Linkedln Group Citymarketing Haarlemmermeer (278 leden) 

• Gareerpage gemeente Haarlemmermeer (1.401 volgers) 

• Ontwikkeling van 3 interactieve HLMRMEER I-Tours (>500 downloads) 
o Spin-off bij externe partijen: 

./ Ontwikkeling van eigen I-Tour van DuraVermeer 

./ Ontwikkeling van eigen I-Tour van Heymanshof 

Ondersteunen van lokale initiatieven 
Wij signaleren en ondersteunen diverse particuliere initiatieven om Haarlemmermeer 
te verbinden zoals: 

• het project KIJK, KIEK, KUNST (>150 bezoekers in 3 verschillende kernen) 

• het online kennisplatform MeerMatch; 
• sinds 2011 zijn er 2 regionale glossy's door lokale initiatiefnemers opgezet: 

HMore en Hart van Haarlemmermeer 
Wij ondersteunen en werken samen met activiteiten van culturele organisaties (o.a. 
Pier K, Gemaal de Cruquius, Historisch Museum, Poppodium Duycker, de Meerse) 
gericht op leggen van verbindingen (o.a. opening Cultuurgebouw, symposium fusering 
Historisch Museum en Stichting MeerHistorie); 
Mede mogelijk gemaakt van de uitzending van BNR Nieuwsradio op locatie in 
businesspark Nieuw-Vennep Zuid in januari 2012 in samenwerking met 
ondernemersvereniging Nieuw-Vennep; 
Mede mogelijk maken van deelname van het Bedrijfsleven Haarlemmermeer aan het 
Nationaal Regenboog Evenement in juni 2012 in samenwerking met HOP, OH en 
OVZH; 

'0 a Schiphol, Roe/Nova, BAS (bezoekers aanspreekpunt), Drverse musea, Leren & Werken (stichting beroepsonderwijS bedrijfsleven, UWV. de berg ondernemersfonds 

Hoofddorp), Ubema. UilinHaarlemmermeer. Diverse media. Cultuurgebouw, Culiuurall as. CineMeerse. diverse horeca en hotels . lokale ondernemers. Hoofddorp 

Winkelstad. Dorps- en Wijkraden en Meerbusiness 
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Evenementen 

Het ontwikkelen van HLMRMEER foldermateriaal voor fiets- en wandelroutes 
(gekoppeld aan I-Tours) in samenwerking met o.a. polderecoloog, Heymanshof, 
hotels en horeca (gereed einde 2012); 
Wij werken samen met diverse netwerk communities als Meerbusiness, en diverse 
lokale ondernemersverenigingen; 

Er is een focus op de stimulering en realisatie van (nieuwe) evenementen en festivals 
in en rondom bestaande horeca(pleinen); 
In samenwerking met Dienstverlening wordt gezorgd voor een vast aanspreekpunt 
voor evenementenorganisatoren (o.a. Meer Jazz, Haarlemmermeer Culinair, Meerlive, 
Mysteryland, Haarlemmermeer Run, MudMasters, Korte baan draverijen, Olympia's 
Tour, Feestweken, Mud Masters, SportFair, Concours Hippique, NK Dressuur, 
Olympia's Tour). Zij worden geadviseerd op het gebied van samenwerking in de regio, 
sponsoring, PR, marketing en communicatie; 
Er worden regelmatig gadgets ontwikkeled welke het HLMRMEER merk laden ten 
behoeve van evenementen, projecten of activiteiten (o.a. tijdens Mysteryland, NK 
BBQ, sportieve en culturele evenementen, onthalen van sporters); 
Er worden 3-4 Platformbijeenkomsten per jaar op verschillende locaties in 
Haarlemmermeer georganiseerd ter bevordering van samenwerking en kenn isdeling 
en de bewustwording van het citymarketing proces; 
Wij signaleren kansen voor profilering van Haarlemmermeer op unieke evenementen 
en plegen acquisitie hierop (o.a. SBS 6 Kerstparade (>43.000 unieke bezoekers) en 
contacten met o.a. NTR (nationale Sint intocht), Warchild/ Radio 538 en RedBuil voor 
toekomstige mogelijkheden); 
Er is tevens aandacht voor kansen voor inhoudelijke en bestuurlij ke profilering tijdens 
landelijke congressen voor de gemeente Haarlemmermeer (o.a. KING jaarcongres 
2011 (>500 deelnemers); faciliteren van De Dag van de Citymarketing 2012 (>200 
deelnemers); faciliteren Nationale Sluizendag 2012 (>150 deelnemers); faciliteren en 
organiseren van 3 daags LPB congres 2012 (450 deelnemers); 
Wij zijn een gesprekspartner voor evenementenlocaties, horecaondernemers en 
hotelketens voor activiteiten op gebied van profilering binnen en buiten de ringvaart; 
Wij hebben een intensieve samenwerking met Expo Haarlemmermeer in kader van 
acquisitie van grootschalige evenementen en congressen welke Haarlemmermeer op 
de kaart kunnen zetten (bijv groot congres rondom thema Duurzaamheid). 

Voorbeeldfunctie 
Op verschillende congressen worden inhoudelijke workshops 'Citymarketing in 
Haarlemmermeer' gegeven om een kijkje te kunnen geven in onze keuken. Zoals 
bijvoorbeeld op het KING jaarcongres (30 deelnemers waaronder wethouders en 
burgemeesters van andere gemeenten) in januari 2011 en het landelij k LPB congres 
in november 2012 (15 deelnemers); 
Wij worden uitgenodigd bij andere gemeenten om onze citymarketing aanpak toe te 
lichten. Naar aanleiding van onze KING workshop hebben wij op uitnodiging van de 
gemeente Lopik een interactieve presentatie verzorgd voor het College van B&W (mei 
2011 ); 
In 2011 hebben wij de SBS 6 Kerstparade naar Haarlemmermeer gehaald en in 
Hoofddorp gehost. Een groot succes met meer dan 43.000 bezoekers in het 
winkelcentrum. Dit is de aanleiding geweest voor Hoofddorp Winkelstad om dit jaar, 
2012, een grootste intocht van Sinterklaas te organiseren. In samenwerking met 
TWICE, de producenten van de Kerstparade. Een goed voorbeeld van dat "goed 
voorbeeld dus goed doet volgen". Het kan en het gebeurt in Haarlemmermeer en dat 
willen we met elkaar laten zien. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. 
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Haarlemmermeer in de media 

Diverse van bovenstaande activiteiten en projecten hebben voor media-aandacht gezorgd. Zowel op 
lokaal als op landelijk niveau. Zo hebben diverse lokale media ruim aandacht besteed aan 

bijvoorbeeld de lancering van onze I-Tours, het project KIJK, KIEK KUNST, de HLMRMEER Scoren 

Pakketten, de jaarlijkse typisch Haarlemmermeerse evenementen en de open ing van het 

Cultuurgebouw. Het zeil-evenement voor overheid en bedrijfsleven, NRE, het heeft in de regio 
(Aalsmeer, Leiden, Zuid-Holland, Noord-Holland) veel aandacht gekregen. Zowel in verschillende 

krantentitels als bijvoorbeeld de regioglossy van Leiden e.o. en RTVNH besteden volop aandacht aan 

dit evenement. Onze unieke evenementen als het NK-BBQ, het NK Paalzitten en het nieuwe 

evenement Mud Masters, hebben naast lokale en regionale, ook ruime landelijke media aandacht 
gekregen in diverse landelijke media als de Telegraaf (voorpagina), TV programma's als Hart van 

Nederland en Wakker Nederland, als diverse regionale media. Een noemenswaardig evenement met 
een groot landelijk bereik is, naast Mysteryland, natuurlijk de SBS 6 Kerstparade in 2011 geweest. De 

SBS 6 Kerstparade heeft voor ongeveer 200.000 euro aan media inzet besteed ter promotie van het 

evenement in Haarlemmermeer. Dit betreft de mediawaarde van de campagne in diverse printtitels en 
websites van Sanoma (waaronder nu.nl), als zendtijd op radio 538 en zend tijd op SBS 6. In deze 

campagne draaide de call-to-action om het bezoeken van de parade in Hoofddorp, gemeente 
Haarlemmermeer. Ook de Sint parade in december 2012 heeft voor veel media-aandacht gezorgd in 

met name de lokale en regionale pers. Alle pers was lovend en enthousiast over dit nieuwe en unieke 

concept in Hoofddorp. Evenementen blijken een goede mediatrekker te zijn, zo constateren wij. 

s d ft t t 't k t" I t" amenvatten : resu a en mze cnymar e mg reg10naa , na 1onaa . t en m erna 10naa 

2010-2012 

Aantal unieke nieuwe evenementen wat is aangetrokken 3 

Aantallokale initiatieven wat is ondersteund >25 

Aantal landelijke grote evenementen waarop acquisitie is gepleegd 4 
Aantal landelijke grote evenementen wat is binnengehaald 2 
Aantal evenementen/ congressen waaraan inhoudelijk is bijgedragen 4 
Aantal nieuwe regionale glossy's 2 

Geschatte jaarlijkse mediawaarde van evenementen uit >€1.000.000 
Haarlemmermeer 

Aantal volgers van Haarlemmermeer via Social Media (Twitter, >3.750 
Facebook, Linkedln) 

Stijging van bezoek toeristen in de Metropoolregio Amsterdam in project 27% 
"Amsterdam bezoeken, Holland zien" 

Aantal gevestigde nieuwe internationale bedrijven in Haarlemmermeer 11 
(i.s.m. Amsterdam In Business I Metropoolregio Amsterdam) 

Conclusie 

Wij hebben de afgelopen twee jaar veel ontwikkeld en in gang gezet met onze citymarketing bri l op. Waar mogelijk hebben wij in 

alle activiteiten en projecten de samenwerking gezocht met belaidsafdelingen intern, dan wel partijen extern. Met als hoofddoel 

om meer vanuit één gemeenschappelijk belang te denken en te handelen om zo de kracht van de gemeenschap te versterken. 

Haarlemmermeer is een ondernemende gemeenschap in hart en nieren. Dit vertaalt zich ook in de hoeveelheid projecten en 

activiteiten die wij ontwikkelen en stimuleren. 

28 



Oe samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam waar het gaat om het aantrekken van toeristen uit Amsterdam maakt een 

groei door sinds 2009. Het is belangrijk deze samenwerking te continueren en waar mogelijk te intensiveren. 

Haarlemmermeer heeft veel media aandacht gehad waar het gaat om evenementen in de regio. Gezien het verbindende effect 

van evenementen in de samenleving en het effect wat de media teweeg kan brengen voor de profilering van onze gemeente. 

blijven wij in de toekomst inzetten op een evenwichtig evenementenaanbod in Haarlemmermeer. 
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3. Conceptenderdeloep 

In 2009 hebben wij het besluit genomen dat 'Ontmoeten & Verbinden' het centrale thema is achter het 

citymarketing programma van Haarlemmermeer. In deze tussenevaluatie blikken wij kort terug op de 

basisbeginselen van het concept teneinde deze ook te kunnen evalueren. 

In onderstaand figuur laten wij zien hoe ons concept tot uiting wordt gebracht. Het model kan als volgt 

worden geïnterpreteerd: Haarlemmermeer doet een 'belofte' in haar ontmoeting. Deze belofte betreft 

één van de zes ervaringen (ontdekken, onthaasten, ontspannen, ontsluiten, onthalen , ontwikkelen). 

Als gevolg hiervan vindt er een 'verbinding' plaats met Haarlemmermeer. 

Belofte 

Ontdekken Onthaasten Ontspannen Ontsluiten Onthalen Ontwikkelen 

Euro RSCG Bikker heeft het concept voor ons ontwikkeld . Haarlemmermeer is een groot gebied met 

veel contrasten en diversiteit. Deze contrasten (tegenstellingen) zijn door Bikker v isueel gemaakt met 

beelden. Deze beelden gebruiken wij in diverse communicatie-uitingen. W ij laden het merk 

Haarlemmermeer momenteel dus puur door het tonen van de contrastbeelden en de HLMRMEER 

signatuur. De herkenbaarheid van de citymarketing aanpak in Haarlemmermeer in de regio wordt door 

het toepassen van deze verschillende contrastbeelden en signaturen door zowel de gemeente zelf, 

als externe partijen vergroot. 

Onze campagne bevat nu geen "call-to-action". Het doel is het laten z ien van de contrasten en het 

bijdragen aan de bewustwording van Haarlemmermeer als één geheel en het verbinden van de 26 

kernen (zie afbeeldingen 1 en 2). 

Afbeelding1. Enkele contrastbeelden Haarlemmermeer 

HLMR HLMR 
MEER MEER 
ONTMOETEN AALSMEERDERBRUG 
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Strategie 
De marketingstrategie die momenteel door ons gehanteerd wordt bestaat uit twee delen. Allereerst is 

er een continu digitale aanwezigheid door middel van een tooikit beschikbaar op 

www.hlmrmeerontmoeten.nl. Deze tooikit is beschikbaar voor iedereen die gebruik wil maken van 

onze huisstijlkenmerken. Het streven is dat zoveel mogelijk bedrijven en relevante organisaties in 

Haarlemmermeer de huisstijl gebruiken. Hiermee wordt snelle verspreiding, herkenning en merklading 

bereikt. Het toepassen van de signatuur en het gebruiken van contrastbeelden door ondernemers en 

evenementenorganisatoren wordt sinds twee jaar door ons gestimuleerd. 

Via de tooikit zijn onze beelden en signaturen gratis te downloaden. Wij constateren dat in het huidige 

concept in totaal 89 verschillende signaturen te downloaden zijn en 13 verschi llende contrastbeelden . 

Dit hoge aantal komt voort uit het feit dat wij naast Ontmoeten als centraal thema, 6 verschillende 

ervaringen vastgesteld hebben, 9 verschillende kleuren en daarnaast natuurlijk onze 26 verschillende 

kernen kennen . Met in totaal 89 verschillende signaturen concluderen wij dat het lastig is een 

eenduidig beeld, gevoel en beleving naar buiten te brengen. De gemene deler in de 89 signaturen is 

het woordmerk HLMRMEER. Dit komt in alle te downloaden uitingen terug. 

Naast het kenbaar maken van deze digitale tooikit zetten wij in op het regelmatig uitdelen van prikkels 

die passen bij 'Ontmoeten & Verbinden '. Hiermee worden de contrasten en diversiteit van 

Haarlemmermeer belicht. Door deze prikkels wordt het merk Haarlemmermeer geladen en wordt onze 

positionering bevestigd. Deze prikkels zijn origineel, vernieuwend en hebben een hoge 

conversatiewaarde. Hierdoor ontstaat 'rumour around the brand' , bijvoorbeeld door het ontwikkelen 

van verschillende gadget bij evenementen (zie ook hoofdstuk 2). 

Onze werkwijze 

Ons citymarketing programma betreft zaken die de hele gemeenschap aangaan. Dus niet alleen de 

gemeente als organisatie of als afzender. Dit betekent dat wij projecten en activiteiten onmogelijk 

alleen kunnen aanjagen en organiseren. W ij doen het met elkaar, zowel met andere beleidsterreinen 

als met externen in het veld. Op deze bewustwording zullen wij de komende jaren blijven inzetten . 

Citymarketing is namelijk van ons allemaal. 

Intern en extern constateren wij dat er soms verwarring optreedt in de discussie of iets 'corporate 

communicatie' of 'citymarketing' is. Wij onderkennen deze verwarring. Citymarketing en het gedrag 

van de gemeentelijke organisatie zijn immers nauw verbonden, aangezien bestuurders en 

ambtenaren dragers zijn van zowel het gemeentelijke merk Haarlemmermeer als deels van het 

'citymarketing' merk Haarlemmermeer. Bij citymarketing gaat het echter niet alleen om de 

gemeentelijke organisatie, maar om het gehele gebied, met al haar inwoners, bedrijven en bezoekers . 

De openbare ruimte van Haarlemmermeer is het podium waarop, en het decor waartegen 

citymarketing zich afspeelt. 

Aangezien citymarketing zich richt op het vermarkten van Haarlemmermeer als gebied en niet op de 

gemeentelijke organisatie vinden wij dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen deze twee 

merken voor Haarlemmermeer, een gemeentelijk merk (corporale communicatie) en een citymarketing 

merk. Wij blijven daarom werken aan een bewust onderscheid van beide merken, zowel binnen als 

buiten de organisatie. In onze nieuwe Visie op Communicatie wordt dit verschil tevens belicht. 
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In de praktijk 

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat bijna 35% van de Platformleden de signatuur HLMRMEER 

Ontmoeten gebruikt in de eigen communicatie-uitingen. De meeste leden gebruiken de signatuur dus 

niet. Als reden wordt aangedragen dat zij de toegevoegde waarde van het toevoegen van het logo 

binnen hun eigen huisstijl niet zien. Bij evenementenorganisatoren spelen deze redenen nagenoeg 

geen rol. Zij geven juist aan de toegevoegde waarde (herkenbaarheid , één gemeenschap e .d.) wel te 

zien. Zo goed als alle evenementen in Haarlemmermeer dragen in hun communicatie uitingen onze 

signatuur van HLMRMEER, waaronder Mysteryland. Hierin zijn wij dus goed geslaagd. 

De signatuur HLMRMEER Ontmoeten wordt het meest gebruikt. Sportevenementen dragen vaak het 

logo HLMRMEER Ontspannen, culturele instellingen kiezen voor HLMRMEER Ontdekken. 

HLMRMEER Onthaasten, Ontsluiten en Ontwikkelen worden minder tot niet gebruikt. Deze ervaringen 

spreken het minst tot de verbeelding blijkt uit ons eigen onderzoek. 

Ons concept lijkt voor intern gebruik (binnen de gemeentelijke organisatie) tot nu toe goed te hebben 

gewerkt. Ook uit verschillende bevindingen met externen blijkt dat men het concept fris , eigentijds en 

herkenbaar vindt (doelend op logo/ huisstijl ed). Onder de ondervraagde inwoners herkent ruim 40 

procent het HLMRMEER Ontmoeten logo maar heeft men er niet altijd een gevoel bij. Voor het feit we 

nog maar twee jaar actief bezig is met deze merkbeleving vinden w ij dit een score om trots op te zijn. 

Ondernemers geven aan dat er veel verschillende kleuren worden gebruikt, waardoor de lijn in het 

concept ontbreekt. Ook herkent men zich niet in alle 6 ervaringen en ontbreekt de kennis van het 

achterliggende concept. Inhoudelijk gezien vinden ondervraagden dat het thema 'Ontmoeten & 

Verbinden', te breed en te weinig specifiek en onderscheidend is. In de diverse interviews gaven 

ondernemers aan dat zij de US P's van Haarlemmermeer in onze citymarketing aanpak en strategie 

missen. 

Dit strookt met de bevindingen van LaGroup: "het is wenselijk om citymarketing Haarlemmermeer 

duurzaam te verankeren en daarnaast om met citymarketing de volgende stap te zetten: het 

formuleren van de USP's. Hiermee kan ook makkelijker naar buiten worden getreden." Wij 

onderschrijven dit en formuleren in onze 'Strategische visie op Citymarketing' dan ook onze USP's 

waarmee we onze positionering willen neerzetten. Vooruit lopend hierop hebben wij in ons eigen 

onderzoek aandacht besteed aan onze USP's. 

USP's 

Om te achterhalen waarop Haarlemmermeer zich moet onderscheiden volgens inwoners en 

ondernemers, hebben wij hen in ons onderzoek gevraagd naar de USP's van Haarlemmermeer. De 

meest genoemde USP's door ondernemers zijn: Schiphol, de ligging, bereikbaarheid en het aanbod 

van bedrijvigheid . Ook de 26 kernen en diversiteit scoren hoog (zie afbeelding 3). 
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Afbeelding 3. USP's Haarlemmermeer volgens ondernemers 

Schiphol 

Ligging 

Bereikbaarheid 

Aanbod bedrijvigheid 

26kernen 

Diversiteit 

Anders namelijk 

Netwerken 

Winkelcentrum Hoofddorp 

Nieuwboli\·V 

Kunst & Cultuur 

Sportfaciliteiten 

Recreatie & leisure 

logistiek 

Citymarketing concept 

~====================~-~======~ 67% 

~======~~==========~==~==~~ 48% 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;===============--- 38% 
35% 

~-------· 22% F==========-,. 21% 
11% 

~-- 10% 
~-- 9% 

~-- 9% 

Inwoners noemden Schiphol, het gemaal Cruquius, winkelcentrum Hoofddorp, de ligging, Mysteryland, 

het authentieke polderlandschap en de feestweken als de belangrijkste USP's van Haarlemmermeer. 

Ambassadeurschap 
De huidige inwoners en ondernemers zijn onze beste citymarketeers , mits ze tevreden zijn en met een 

goed gevoel ergens wonen of werken. Ambassadeurs behoren trots te zijn op hun stad of gemeente, 

anders verbinden ze zich er niet aan. Omdat onze huidige inwoners en ondernemers onze 

belangrijkste doelgroepen zijn in onze huidige citymarketing aanpak en concept, besteden wij in deze 

tussenevaluatie aandacht aan dit onderwerp. 
In ons onderzoek hebben wij onderzocht in hoeverre men trots is op de eigen kern en op 

Haarlemmermeer. 83 procent van de ondernemers is trots op de kern waar hij/ zij werkt, 76 procent 
geeft aan trots op Haarlemmermeer te zijn. Opvallend is dat niemand het helemaal oneens is met 

deze stellingen (zie afbeelding 4). 

Afbeelding 4. Trots ondernemers 

Ik ben trots op de kern waar ik actief/werkzaam ben 

Helemaal mee eens 

eens 

oneens 

Helemaal oneens 

Geen antwoord 

0% 
0% 

9% 

l:;iiii- 8% • 8% 

14% 
24% 

15% 

• Ik ben trots op Haarlem mermeer 

59% 
62% 
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Ook aan bewoners is gevraagd of zij trots zijn op de kern waar ze wonen en of zij trots zijn op 

Haarlemmermeer in het geheel. Afbeelding 5 laat zien dat 78 procent trots is op de kern waar hij/ zij 

woonachtig is en ook 78 procent is trots op Haarlemmermeer. Cijfers waar wij op onze beurt trots op 

mogen zijn. 

Afbeelding 5. Trots bewoners 

Ik ben t ro ts op mijn woonplaats 

Helemaal mee eens 

eens 

oneens 

Helemaal oneens 

14% 
10% 

• Ik ben t rots op Haarlemmermeer 

64% 
68% 

70 procent van de ondervraagde inwoners raadt buitenstaanders aan om ook in Haarlemmermeer te 

komen wonen (zie afbeelding 6). De meest genoemde redenen waren de centrale ligging en de 

bereikbaarheid (ondermeer ten opzichte van Amsterdam en Haarlem). 

Afbeelding 6. Wonen in Haarlemmermeer 

Ik raad anderen aan om in Haarlemmermeer t e komen wonen 

• Ik raad anderen aan om leuke dingen in Haarlemme rmee r te gaan doen 

Helemaal mee eens 9% 
14% 

eens 

oneens 

Helemaal oneens 

Conclusie 

Ons concept ·ontmoeten & Verbinden" hebben w1j m de afgelopen twee Jaar flink geladen en kent een grote bekendheid bij 

internen en externen die betrokken zijn bij het Platfonn Citymarketing Haarlemmenneer. Ruim 40% van de ondervraagde 

inwoners (her }kent het logo, maar heeft hier nog niet altijd een gevoel bij. Het huidige concept met de 6 benoemde ervaringen 

wordt niet breed herkend. 

Wij hebben ons de afgelopen twee jaar voornamelijk gericht op de wanne cltymarketing: de huidige inwoners en bedrijven, en in 

mindere mate op bezoekers van Haarlemmenneer. Wij concluderen dat dit een juist gekozen huidige focus is, die past bij ons 

doel om meer vanuit één gemeenschappelijk belang te denken en te handelen om zo de kracht van de gemeente te versterken. 

Vanuit deze focus is het ook makkelijker om naar buiten te treden. 

Tot slot concluderen wij dat onze huidige inwoners en ondernemers uitannale geschikt zijn om als ambassadeur in te zetten 

te werken. Zii-. 
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raden anderen zelfs aan dit ook te doen. Een beter ambassadeurschap kunnen wij ons niet wensen. In de toekomst zullen wij 

onze natuurlijke ambassadeurs act1ever gaan betrekken bij het op de kaart zetten van Haarlemmermeer. 
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4. Organisatie 

De organisatie van onze geïntegreerde citymarketing aanpak in Haarlemmermeer hebben wij als volgt 
georganiseerd: 

»Gemeenteraad en College B&W 
Onze gemeenteraad stelt de kaders voor citymarketing vast. De wethouder met citymarketing in de 

portefeuille is namens ons College van B&W verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

citymarketingprogram ma. 

»Board Citymarketing Haarlemmermeer 
Onze Board heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het citymarketing programma. De Board 

beslist welke projecten, evenementen en initiatieven van het Platform Citymarketing worden 

ondersteund. Ook heeft de Board een adviserende functie richting de projectorganisatie/ 
citymarketeer. De Board is de afgelopen twee jaar drie keer bijeen gekomen en bestaat uit 8 

belangrijke stakeholders, zoals de burgemeester, de wethouder citymarketing, vertegenwoord igers 
van het bedrijfsleven, de culturele sector en sport en de citymarketeer als secretaris. 

Wij hebben ervaren dat, gedurende de jaren, qua sturing het hebben van een duidel ijke visie 

belangrijker is dan een Board die bedenkt en bepaald wat belangrijk is. Wij constateren dan ook dat 

de Board een belangrijke rol heeft gespeeld in de startfase van onze citymarketing inspanningen. Het 

hebben van een aantal toegewijde ambassadeurs uit de gemeenschap is belangrijk voor de 
bewustwording van nut en noodzaak en het uitdragen van onze boodschap als pioniers in de polder. 

Wij achten dit minder belangrijk voor het verdere groeiproces, teneinde citymarketing ook meer van de 

hele gemeenschap te laten zijn. Een heroverweging van onze huidige structuur is dan ook belangrijk 

voor de toekomst. 

»Platform Citymarketing Haarlemmermeer 
Onze leden van het Platform kunnen initiatieven en projecten indienen welke onze doelen 
ondersteunen. Daarnaast hebben zij een adviserende functie richting de Board over het programma 

citymarketing . De leden zetten zelf projecten op of spelen een rol in het vinden van investeerders. Het 

Platform komt circa drie tot vier keer per jaar bijeen en bestaat anno 2012 uit circa 200 leden. Elke 
bijeenkomst wordt door circa 50-80 leden bezocht. ledereen kan gratis en vrijbl ijvend lid worden, mits 

werkzaam of woonachtig in Haarlemmermeer, door middel van een e-mail aan de citymarketeer of 
lidmaatschap van de Linkedln-group. Via Twitter kan iedereen volgen wat er gebeurt in 

Haarlemmermeer of op het gebied van citymarketing in het bijzonder. 

»Projectorganisatie/ citymarketeer 
Onze projectorganisatie bestaat uit een citymarketeer die het dagelijkse werk verzorgt en een 
coördinerende en adviserende functie vervult binnen onze gemeentelijke organisatie en richting 

externe partijen. Het signaleren van mogelijkheden, kansen en projecten is hierbij een belangrijke 
taak. Tevens organiseert onze citymarketeer de Platformbijeenkomsten. De citymarketeer vervult een 

secretarisfunctie naar de Board en naar de wethouder citymarketing. 

Conclusie 

Ons organisatiemodel rondom de citymarketing aanpak heeft een platte en overzichtelijke organisatiestructuur. Er zijn voor 

zowel de interne organisatie als externe partijen duidelijke aanspreekpunten voor uitvoering van taken en contactmomenten 
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interne samenwerking zorgt voor een effectieve en efficiënte afstemming richting externe partijen, waaronder 

evenementenorganisatoren. 

In het Platform Citymarketing zitten ruim 200 betrokken ondernemers en inwoners uit de gemeente Haarlemmermeer. Om onze 

citymarketing aanpak meer van de gemeenschap te laten zijn. en minder van de gemeente als afzender, zou het Platform en 

deelname aan de bijeenkomsten op een andere wijze moeten worden ingericht. 

De Board heeft in de beginfase van onze otymarketing inspanningen in Haarlemmermeer een aanjagende rol in het proces 

vervuld. Na een aantal jaren constateren wij dat deze rol geen duidelijke toegevoegde waarde meer vervult. Qua sturing 

ervaren wij dat het hebben van een duidelijke visie belangrijker is dan het hebben van een Board. Wij zullen de 

organisatiestructuur rondom het Platform en de Board met onze leden in de toekomst dan ook heroverwegen. 

Onze raad is kaderstellend in het organisatiemodel. Wij zijn van mening dat het goed is om de tweejaarlijkse tussenevaluatie op 

het gebied van citymarketing te blijven handhaven. Waar nodig kan de koers dan tijdig worden bijgesteld of worden aangepast. 
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5. Financiering 

In de nota 'Kaders voor Citymarketing' hebben wij vastgesteld dat er jaarlijks 355.000 euro te 

besteden is voor activiteiten uit het citymarketing programma. Dit valt binnen de reguliere begroting 

van de gemeente Haarlemmermeer. Het huidige financieringsmodel bestaat dus uit een 100% fu nding 
door de gemeente Haarlemmermeer. LaGroup stelt dat het citymarketingbudget van 355.000 euro op 

jaarbasis minimaal is gezien de complexiteit van de ambitie om de 26 kernen te verbinden. W ij 

onderschrijven dit. 

In het begin van het jaar wordt door de citymarketeer een begroting opgesteld welke wordt afgestemd 
met de wethouder citymarketing. Deze begroting bestaat uit de volgende posten: communicatie, 

evenementen, projectorganisatie, initiatieven vanuit Platform Haarlemmermeer en een gedeelte 

flexibel in te zetten budget. Dit laatste ten behoeve van onverwachte kansen voor profilering als 
bijvoorbeeld het hosten van de SBS 6 Kerstparade. Het budget voor onze citymarketing aanpak 

hebben wij de afgelopen twee jaar jaarlijks in zijn geheel besteed. 

Conclusie 

Momenteel bestaat ons financieringsmodel uit een 100% funding vanuit onze gemeentelijke begroting. Als we kijken naar onze 

ambitie om citymarketing meer van de gemeenschap te laten zijn, is het voor de toekomst heel goed denkbaar dat de funding 

voor onze citymarketing aanpak ook bij externe partijen/ partners vandaan gaat komen. Zeker gezien de opzet en 

mogelijkheden van onze portal en hel effect wat deze portal teweeg gaat brengen in de gemeenschap. Hel komende jaar 

onderzoeken wij dan ook de (on )mogelijkheden rondom additionele externe funding van onze citymarketing inspanninger. 
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Bijlage 11 Onze vernieuwde campagne: onderneem 't in Haarlemmermeer! 

Bij onze aanpak voor de komende periode hoort een vernieuwde campagne die w ij strategisch w illen 

inzetten in de media en op evenementen. Haarlemmermeerse bedrijven en instellingen kunnen bij 

deze campagne aanhaken. 

Concept en vormgeving 
In deze campagne staan onze Haarlemmermeerders in beeld en woord centraal. Zij vertellen hun 

eigen verhaal wat daarmee natuurlijk ook meteen onze boodschap vertegenwoordigt. De campagne 

zorgt voor een bewustwording rondom het merk Haarlemmermeer en draagt bij aan de activatie om 

hier te werken, te ondernemen, te wonen en/ of te ontspannen in Haarlemmermeer. In onze 

campagne verwijzen wij duidelijk naar de portal : www.haarlemmermeer.nl. De portal wordt hiermee 

onze belangrijkste communicatiemiddel voor onze boodschap. 

Om tot onze vernieuwde campagne te komen , hebben wij de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

./ Van introvert naar extravert 

./ Van ingetogen naar uitbundig 

./ Van bescheiden naar trots, overtuigd en uitgesproken 

./ Van 100% rationeel naar 50% rationeel en 50% emotioneel (hoofd en hart) 

./ Van abstract naar conèreet 

./ Van monoloog naar dialoog 

./ Van thema naar actie 

./ Van afstandelijk naar persoonlijk naar 'jouw achtertuin' 

De vormgeving en 'tone of voice' van onze campagne luistert zeer nauw, en lichten wij dan ook toe: 
• De campagne sluit aan op het ontwerp van onze portal en zorgt dus voor een duidelijke 

herkenbaarheid; 

• Er wordt gebruik gemaakt van de bestaand beeldmateriaal (onder andere onze contrastbeelden) 
met toevoeging van échte Haarlemmermeerders met échte verhalen. Dit vergroot onze 

geloofwaardigheid en draagt bij aan de herkenbaarheid; 

• De contrasten, de contrastbeelden en de tegenstellingen worden geconcretiseerd met als basis 

uitgangspunt de veelzijdigheid van Haarlemmermeer. Dit doen we door respectievelij k het 

uitvergroten, bevestigen en het daadwerkelijk bewijzen van onze USP's; 

• We sluiten aan, verdiepen en concretiseren de huidige 'campagne 'Ontmoeten & Verbinden; 

• De thema's en belevingen worden concreter gemaakt en vertaald naar herkenbare 'Plaatjes & 

Praatjes'; 

• We gebruiken klare taal, direct en korte zinnen. De taal- en woordkeus wordt afgestemd op het 

niveau van onze communicatie doelgroepen. Onze 'tone' moet altijd activerend en uitdagend zij n 

en aanzetten tot actie; 
• Er wordt consequent gewerkt met onderstaande kleuren, gekoppeld aan onze drie thema's: 

Oranje Toerisme & vrije tijd 
• We gebruiken één duidelijke, niet mis te verstane pay-off die de mentaliteit, geest en energie van 

Haarlemmermeer verwoord: onderneem 't ! 
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