
Citymarketing



Waarom gaat het deze keer lukken?!

• Initiatief door vertegenwoordigers uit Den 
Helder samen met gemeente
(dus niet top down vanuit de gemeente)

• Uitgaande van het bestaande, voor ieder 
herkenbare beeld, niet van een mogelijk 
toekomstig ideaalbeeld

• In context van de strategische visie 2020

• Tijdens ontwikkelproces steeds 
teruggekoppeld met breed achterland



Indeling Presentatie: 6 W’s

• Wat is citymarketing?

• Waarom citymarketing?

• Wie doen de citymarketing?

• Waar staan we?

• Wat gaan we doen?

• Welke organisatie



W1: Wat is Citymarketing?

• Den Helder als “product”

• Klanten, bestaand en potentieel:
 Huidige en toekomstige inwoners

 Ondernemingen en toekomstige investeerders

 Bezoekers en recreanten

• Positioneren (wat is er echt)

• Communiceren

• Concurrenten ?



W2: Waarom Citymarketing?

Een goed imago – met behulp van citymarketing - helpt bij:

• Aantrekken nieuwe (en behouden huidige) ondernemers, bewoners en 

bezoekers/toeristen

• Het tegengaan van de krimp

• Gemakkelijker maken initiatieven naar Den Helder te trekken

• Versterken maritieme kenniscluster 

• Werven van mensen met specialistische functies

• Bevorderen dat mensen die in Den Helder werken hier ook gaan wonen

• Vergroten zelfvertrouwen



W3: Wie doen de Citymarketing?

Deelnemers in de voorbereidingsfase:

• Ondernemers
• Winkeliers
• Koninklijke Marine
• Gemini Ziekenhuis
• Zeestad
• Cultuurorganisaties
• VVV en toerisme
• I-Pod - groep
• Gemeente Den Helder
• ………..



W4: Waar staan we?

 Positionering gereed; wordt breed onderschreven.

 Uitvoering eerste stappen in 2010/2011
 Wie doen er mee?

 Welke (gezamenlijke) activiteiten?

 Welke organisatie?

 Instemming stakeholders
 voor de organisatie

 voor de activiteiten



Positionering
Dat is waar we het allemaal over eens zijn

Wonen

Recreëren Werken

Eén zin

Meer zinnen

Uitgebreide tekst



Positionering
Beschrijving van de werkelijkheid van dit moment

Uitgangspunt voor alle verdere acties

Eén zin

Meer zinnen

Uitgebreide tekst



Begin snel met 
haalbare acties

Groeimodel

W5: Wat gaan we doen? 

Van binnen naar 
buiten



W5: Wat gaan we doen

Begin snel met 
haalbare acties

Groeimodel

Van binnen naar 
buiten

• klein en sluipenderwijs beginnen

• zorgvuldig communiceren naar inwoners

• proces van lange adem

• kwaliteit staat voorop



W5: Wat gaan we doen

 Inventariseer wat er allemaal al is 

 Laat eigen bewoners Helderse schatten ontdekken en presenteren

 Betere borden bij invalswegen

 Gezamenlijke site

 Bedenk slogan en beeldmerk (aansluitend op positionering)

 Programmaboekje gericht op citymarketing

 Werven, opleiden en toerusten ambassadeurs



Bewoners Helderse schatten laten ontdekken

Vertel waar we trots op zijn:

 Historie (de blauwdruk van Jan Blanken)

 Ontwikkeling van de haven

 Rust, ruimte, recreatie, zon en schone lucht

 De Koninklijke Marine en het Marinebedrijf

 Succesvolle ondernemers 

 Culturele rijkdom

 Goede stedelijke voorzieningen

 Succesvolle instellingen:
Gemini, Triade, Schouwburg, Woningstichting, Willemsoord, Oranjerie,  etc.

 Grote sociale participatie (vrijwilligers)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Bevolkingspiramide_2008_-_CBS_gemeentecode_0400.svg


Bewoners Helderse schatten laten ontdekken

 Organiseer excursies naar onbekende schatten

 Stel eigen bewoners beter in kennis 

 Leid toekomstige stadsgidsen op

 Start dit op in 2011 (Napoleonjaar)

 Financiering van excursies

 Ondersteun activiteiten Napoleonjaar

Financier cursus „Napoleon in Den Helder‟

 Ondersteun promotie internationaal congres

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Bevolkingspiramide_2008_-_CBS_gemeentecode_0400.svg


Onze krachten bundelen

Wat we samen doen:

 Gemeenschappelijke site: www.denhelder.nl

 gebaseerd op tekst positionering

 deelsites: wonen, werken en recreëren

 link naar gemeentesite www.gemeentedenhelder.nl

 Programmaboekje 

 gebaseerd op tekst positionering

 bevat activiteiten die citymarketing ondersteunen

 door deze bundeling versnippering voorkomen

 toegeschreven naar wonen, werken, recreëren

http://www.denhelder.nl/


Werven en opleiden ambassadeurs

Aandachtspunten:

 Relevante contacten buiten Den Helder

 Uitdragen van eenduidig verhaal

 Aansluiten op positionering

 Gecoördineerde aanpak

 Professionalisering door opleiding



Toewerken naar:
Slogan en beeldmerk



Doorgroeien naar:

W5: Wat gaan we verder doen

 Organiseer ontdekkingsreizen naar verborgen schatten (o.l.v. stadsgidsen)

 Ontvang delegaties potentiële bewoners en ondernemers

 Creëer schatkaarten (entree stad. op borden, achterop vrachtwagens)

 Foto‟s van karakteristieke beelden op blinde muren in stadshart en bij stadsentree

 Regel free publicity schatvinders arrangementen

 Gezamenlijke arbeidsmarktcommunicatie

 Vergroot spinn off van evenementen die veel schatten bloot leggen

 Start gecoördineerde lobby



Op termijn

W5: Wat gaan we daarna doen

 Reclamecampagne

 Citymarketing kwaliteitskeurmerk

 Meerjarig evenementenprogramma

 Initiëren/ondersteunen/organiseren groot internationaal maritiem 
congres over duurzaam gebruik van de zee

 Beïnvloeden besluitvormers

 Organiseren VIP-programma‟s voor investeerders en politici



W6: Welke organisatie

• Gezamenlijk gebruik van de positionering als     
uitgangspunt van communicatie

• Bundeling van krachten en samenwerking

•Uitvoering haalbare activiteiten (beschikbaar budget)

• Gebruik van elkaars mogelijkheden

• Een slagvaardig campagneteam coördineert, initieert 
en stimuleert

• Aanstellen projectleider voor continuïteit

• Procesondersteuning door gemeente

Nu eerst gaan doen:



W6: Welke organisatie

• Vormgeven stichting

• Voortbouwen op in gang gezette initiatieven

• Invullen duurzame financiering

Toewerken naar:



2010

•Communicatieplan

•Uitvoering haalbare 
activiteiten

2011

•Uitvoering haalbare 
activiteiten

•Website en 
programmaboekje

•Organisatie 
excursies

•Start activiteiten 
Napoleonjaar

•Start 
fondsenwerving

•Vaststelling Thema 
2012

2012

•Vorming stichting

•Reclamecampagne

•Thema  meerjarig 
evenementenprogra
mma

•Duurzame 
financiering

2013

•Kwaliteitskeurmerk

•Sail

•VIP-programma’s

Planning eerste jaren



CZSK OIB


