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“Lang, gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven, in een vrolijke, levendige, schone, veilige,
prettige, duurzame en economisch welvarende stad. Dat is wat we nastreven, voor nu en in de toekomst.
Om onze doelen te bereiken moeten we blijven ontwikkelen en vooruit kijken. Dan heb je
toekomstplannen nodig. Die heeft Roosendaal. Daar heb je ook de juiste ondernemende mentaliteit voor
nodig. En die heeft Roosendaal zeker. De drive die we zoeken, vinden we in de te verwachten verandering
en groei, en het zichtbaar anticiperen daarop. Roosendaal is geen stad die achterom kijkt en aan
zelfbevlekking doet over een groots verleden. Het is een stad in beweging, die vooruit kijkt.“
burgemeester Jacques Niederer (2018).
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Leeswijzer/Legenda
Dit plan kan met twee snelheden gelezen worden. De vlotste manier is om de puntsgewijze samenvatting
te lezen (hfd.5) Na het lezen van die highlights heeft u de essentie van het plan te pakken.
Bij voldoende leestijd is het raadzaam om ook de uitgebreide tekst te lezen. Het zorgt voor begrip,
verdieping en samenhang.
Het stuk bestaat uit grofweg twee delen. Na de inleiding en het verhaal van de stad leest u in hoofdstuk 3
de beschrijving van het merk Roosendaal, de waarden, ambities en strategie. In dit hoofdstuk is ook de
beschrijving van de beeldtaal en het logo opgenomen. In hoofdstuk 4 staat de organisatie van de
citymarketing en de citymarketing organisatie beschreven.
Om op voorhand misverstanden te voorkomen staan hieronder nog enkele begrippen uitgelegd:
-

-

-

Wanneer er in dit document ‘de stad’ geschreven staat, wordt hier de hele gemeente Roosendaal
(stad Roosendaal inclusief de 5 dorpen: Wouw, Moerstraten, Wouwse Plantage, Heerle en
Nispen) mee bedoeld.
Er worden voorbeelden uit de praktijk gebruikt ter verduidelijking. Het doel is daarmee een beeld
te schetsen, het heeft niet de pretentie om volledig te zijn.
Datzelfde geldt voor het beeldmateriaal. Definitieve fotografie vindt plaats in de volgende
(uitvoering) fase.
Het Citymarketingbureau Roosendaal (de organisatie) wordt in de tekst ook wel aangeduid als
‘het CMB’.
Wanneer er ‘Citymarketing’ geschreven staat, wordt daarmee de actieve marketing cq
werkzaamheden bedoeld.
Het merkdeel van dit document (Brandbook) is geen huisstijlboek en het organisatiedeel is geen
gedetailleerd jaarprogramma. Dit is het strategisch corporate plan van waaruit jaarlijks per
domein concrete actieplannen worden opgesteld om het merk Roosendaal te laden.
KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn variabelen waaraan valt af te lezen of de organisatie op
koers ligt ten opzichte van de gestelde doelen.
On- Brand in de zin van bijvoorbeeld On-Brand evenementen wil zeggen dat het evenement of de
activiteit voldoet aan de kenmerken, ambities en meetlatcriteria van het merk Roosendaal zoals
beschreven in dit document.
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1. Inleiding
In 2016 concludeerde de gemeenteraad van Roosendaal dat een gebrek aan positionering en een
overkoepelende citymarketingstrategie onder meer leidde tot versnippering en een “minder krachtig”
imago. Daarom is tijdens de behandeling van de kadernota door de gemeenteraad in 2016 de motie
“Citymarketing: Dit is Roosendaal!” unaniem aangenomen. In de lijn van dit besluit is in januari 2017 het
college vervolgens gestart met een participatieproces om te komen tot een citymarketing strategie. Het
bureau “Connect” heeft dit begeleid en uitgewerkt in een strategisch plan. Vervolgens is eind september
2017 een kwartiermaker (Roland Jurriëns van de XO group) aangesteld om op basis van dit plan een
organisatieadvies te ontwikkelen voor het te vormen City Marketing Bureau Roosendaal. Omdat de raad
in november 2017 per motie heeft verzocht het strategisch plan aan te passen en te verdiepen, is de
opdracht aan de kwartiermaker uitgebreid met een inhoudelijke component. Samengevat luidde de
opdracht: ontwikkel een professionele organisatiestructuur met werkplan en ontwikkel een herkenbare
merkidentiteit met een duidelijke strategie en bijpassend beeldmerk/visualisatie.
De XO group heeft bij de planontwikkeling o.a. gebruik gemaakt van onderzoeksrapporten en eerder
ontwikkelde citymarketing adviesplannen die de gemeente Roosendaal aan XO group ter beschikking
heeft gesteld. Dit plan is tot stand gekomen op basis van deze informatie en een uitgebreide analyse van
de data uit het rapport van bureau Connect, aanvullende deskresearch, interviews met stakeholders,
bevindingen uit de proeftuinsessies, themabijeenkomsten met de gemeenteraad en de kennis en
ervaringen van citymarketingprofessionals. Omdat het ontwikkelproces feitelijk al onderdeel is van de
citymarketing was het van groot belang om veel aandacht te hebben voor het creëren van draagvlak voor
de gemaakte keuzes. Dit was tevens een uitgesproken wens van de gemeenteraad.
Dit plan is het resultaat van de kwartiermakersfase, waaraan de afgelopen vijf maanden veel stakeholders
in de stad en betrokkenen uit de dagelijkse praktijk hebben meegedacht en een bijdrage aan hebben
geleverd. Hoewel de betrokkenen het vaak eens waren, zijn er natuurlijk ook hier en daar punten van
discussie geweest en werden er compromissen gezocht en gevonden. Het gevolg is dat alle betrokkenen
zich kunnen vinden in de speerpunten die in dit rapport genoemd staan. We kunnen daarom met recht
spreken van een breed gedragen plan.
Citymarketing is geen doel op zich; het is vooral een middel om strategische doelen goed in de markt te
zetten. Het geeft focus en voorkomt daarmee versnippering van tijd en middelen, maar bovenal voorkomt
het versnippering van een éénduidige boodschap van de stad. Marketing staat of valt met eenduidigheid
en een consequente toepassing en bevat alle facetten van de stad. Dit vraagt veel van het organiserend
vermogen van de stad. Hoewel er al jaren lang in Roosendaal op verschillende niveaus en op verschillende
deelgebieden aan een vorm van citymarketing is gewerkt, staan we nu aan het begin van een
professionele eenduidige citymarketing in Roosendaal. Weliswaar centraal gestuurd vanuit dit
onderliggende strategische plan, maar van en gedragen door de hele gemeente Roosendaal, haar
bewoners, bedrijven en bezoekers.
Citymarketing gebeurt niet voor even, maar voor lange tijd. En niet een beetje, maar voor de volle
honderd procent. Alleen dan is het effectief. Roosendaal zal in ontwikkeling blijven en de Citymarketing
dus ook. Dit stuk bevat scherpe uitgangspunten. Een helder merk, een duidelijke focus en een organisatie
plan. Een goed startpunt voor succesvolle citymarketing van Roosendaal.
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Definitie Citymarketing
Citymarketing is een activiteit die al heel lang bestaat, maar als formele discipline vrij jong is. Steden
concurreren al eeuwen met elkaar, maar de formalisering daarvan in het vakgebied citymarketing is pas
van de laatste decennia.
Er zijn meerdere definities van citymarketing. Een veel gehanteerde definitie in de citymarketingliteratuur, luidt:
“Citymarketing is het langetermijnproces bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende
activiteitengericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen voor een bepaald
gebied.” Klinkt wat ingewikkeld, daarom zeggen we het zelf graag wat eenvoudiger:
Citymarketing is zorgen dat meer mensen voor je kiezen. In het bijzonder: meer bewoners, bezoekers en
bedrijven.
Citymarketing is niet hetzelfde als promotie of communicatie. Dit zijn slechts onderdelen van de
citymarketing. Het gaat om verschillende met elkaar samenhangende activiteiten. Zoals bijvoorbeeld:
productontwikkeling, stimuleren van samenwerkingen, lobby, doorgronden van doelgroep behoeften,
beleidsbeïnvloeding, strategische beleidsontwikkeling enz.

Citaat: Battle of the cities
Krachtige steden en regio’s hebben de toekomst. Zij spelen beter in op de dynamiek van een
globaliserende wereld. Vooral steden en regio’s met sterke netwerken die snel schakelen op meerdere
schaalniveaus, kunnen een positie verwerven en behouden in een sterk internationaal concurrentieveld.
Mensen willen bij elkaar komen, ideeën uitwisselen, discussiëren, onderhandelen, leren en creëren.
Bedrijven willen steeds meer in de buurt zijn van de bronnen die ze nodig hebben. Dichtbevolkte
gebieden hebben daarom goede papieren voor verdere groei. Steden en regio’s die in korte tijd de
meeste en meest relevante proposities kunnen ontwikkelen voor hun stakeholders, winnen de strijd om
de voorkeur van hun doelgroepen. En zijn dus de winnaars in de ‘battle of the cities’
Bron: WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’.

2. Het verhaal van Roosendaal

Een stad, een fysieke plek, ergens in Brabant, strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam,
Antwerpen, Terneuzen en Vlissingen. Natuurlijk is er historie, een verhaal over turfstekers, een oude
verbindingsweg naar België. Maar wat maakt Roosendaal nu Roosendaal? Om te beginnen maken de
mensen de stad. Zij geven de stad uiteindelijk vorm en inhoud. Een stad is van en voor de bewoners en de
bedrijven. Mensen moeten er fijn kunnen wonen, geld verdienen, zich kunnen ontspannen en gebruik
kunnen maken van goede voorzieningen. Hierin schuilt de kracht van Roosendaal.
Roosendaal heeft haar bewoners, bezoekers en bedrijven veel te bieden: wooncomfort, groen, ruimte,
winkels, service, cultuur en vermaak. De stad herbergt toonaangevende bedrijven, mooie parken en
weelderige buitengebieden. Het is een stad van de menselijk maat met talloze kleurrijke verenigingen,
inwoners en ondernemers.
Maar het echte verschil in Roosendaal zit in de cultuur. De ondernemende, inventieve en organisatorische
geest van inwoners en ondernemers. Hierbij toont ook de ambtelijke kant van de gemeente een
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slagvaardig en resultaat gericht beleid. Deze combinatie stelt de stad in staat ook daadwerkelijk
vernieuwing te bereiken.
Deze vernieuwingen zijn essentieel voor de toekomst van de stad: groei van inwoners. Het aantrekken
van ondernemingen en het verbeteren van het leefklimaat zijn de doelstellingen die Roosendaal een
goede toekomst garanderen. En dat moeten we met z’n allen bereiken. Het delen van de bereikte
resultaten is cruciaal voor de energie in de stad. Kleine of grote resultaten, dat maakt niet uit: als het
maar het echte verhaal van de stad, van de mensen is!
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3. Merk
3.1.

Merkontwikkeling

De (merk)identiteit van de stad is bij city branding richtinggevend en is de basis voor alle activiteiten en
communicatie-uitingen. Voor het ontwikkelen van de identiteit van Roosendaal is gebruik gemaakt van
archetypen. Een archetype is een gedragspatroon en biedt een universeel framework waarmee de
onbewuste ambities en doelen van iemand weerspiegeld worden. Archetypes zijn een concept van Carl
Jung, een Zwitserse psychiater, die ontdekte dat het menselijk gedrag niet rationeel is, maar eerder
ontstaat vanuit een instinctieve aandrang. Sinds de jaren negentig wordt deze theorie in de
marketingbranche met succes actief toegepast. Jung ontwikkelde twaalf verschillende archetypen:

Op de assen staan de drijfveren van de archetypen: vrijheid versus structuur
en orde en individueel versus sociaal. Een caregiver is bijvoorbeeld sociaal
gedreven, terwijl een hero juist individueel gericht is. Een ruler is gedreven
door stabiliteit en orde, terwijl een outlaw gaat voor verandering en
vrijheid.
Het menselijk gedrag kan aan de hand van deze twee assen bepaald
worden. In het schema zijn twaalf archetypen te zien, maar binnen elk
archetype bevinden zich ook zogenaamde sub-archetypen, varianten van
het archetype. Iedereen heeft in principe toegang tot alle archetypen, maar
er is altijd een archetype dat dominant is en waarin iemand zich het meest herkent.
Een merkidentiteit is gebaseerd op de cultuur binnen een organisatie, bedrijf of samenleving. Een keuze
maken voor een bepaald archetype om een merkidentiteit te creëren, wil dus niet zeggen dat iedereen
binnen deze organisatie, bedrijf of samenleving expliciet dit archetype ondersteunt, maar het betekent
wel dat dit archetype het meest dominant is in de cultuur van de stad.
Een merk dat een keuze maakt voor een archetype en deze goed en consistent doorvertaalt in
communicatie-uitingen, spreekt consumenten aan die zich herkennen in dit archetype.
Uit onderzoek blijkt dat archetypische merken succesvoller zijn dan merken die een mix van archetypen
gebruiken om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken. Een gevolg hiervan is dat niemand zich echt
aangesproken voelt. Om een sterke merkidentiteit neer te zetten, is het dus belangrijk om een keuze te
maken voor één specifieke archetype.

3.2.

Merkessentie

De merkessentie van Roosendaal bestaat uit kernwaarden, de merkpersoonlijkheid, ambities en
eventueel een pay-off.
3.2.1. Waarden
Kernwaarden (ook wel kernkwaliteiten genaamd) zijn de specifieke sterktes die iemand (persoon,
organisatie, bedrijf of stad) kenmerken. Kernkwaliteiten zijn meestal ook de positieve punten die een
ander het eerst over je zal zeggen als hij of zij ernaar gevraagd wordt.
De toonaangevende kernwaarden van het ‘merk’ Roosendaal zijn:
• Ondernemend
• Verbindend
• Delen
• Betrokken
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Ondernemend:
Wacht niet af, maar neemt zelf het initiatief om dingen aan te kaarten of zaken in gang te zetten.
Ondernemende mensen zijn gedreven, resultaatgericht, denken in kansen en zijn slagvaardig. Ze lossen
problemen op waarbij ze de risico’s niet schuwen. Een ondernemend type neemt liever intuïtief
beslissingen, dan op basis van onderzoek. Voor een toeschouwer kunnen deze types rusteloos
overkomen. Veel activiteiten zouden echter niet van de grond komen zonder de energieke invloed van
een ondernemende persoonlijkheid. Mensen met ondernemende eigenschappen zijn inventief, extravert
en sociaal, energiek, enthousiast en snelle beslissers. Zij zorgen voor dynamiek en initiëren vaak
projecten.
Verbindend:
Heeft oog voor zijn medemens. Is empathisch en een netwerker pur sang. Is begripvol en ziet de
kwaliteiten van de ander. Durft te delen (ook eigen gevoelens of ervaringen).
Kent de behoeften van de ander en weet mensen op de juiste manier samen te brengen. Kent de eigen
grenzen en respecteert de grens van de ander. Weet veiligheid en vertrouwen te bieden in een relatie.
Delen:
Toegankelijk, hulpvaardig, sociaal en harmonieus. ‘Als je niet kunt delen, kun je niet vermenigvuldigen’, is
een veel gehoorde tegelwijsheid die simpelweg de kern raakt. De Roosendaler is geen individualist maar
een teamspeler, een goede buur.De oude turfstekers wisten al dat je alleen wellicht sneller ging, maar
samen veel verder komt.
Betrokken:
Geniet ervan dat het goed gaat met de ander. Is eerlijk, loyaal, ongecompliceerd, leeft mee, denkt mee,
doet voorstellen en neemt initiatief ter verbetering. Is geen 8 tot 5 type: is bereid een stapje harder te
lopen dan gevraagd. Voelt zich verbonden met zijn/haar omgeving. Is bereid om anderen te helpen.
Draagt bij aan een goede sfeer en plezierige onderlinge verhoudingen. Is op constructieve wijze kritisch,
ook op eigen resultaten.
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3.3.

Merkpersoonlijkheid

Mensen maken de stad. De merkidentiteit wordt gevormd door de mensen die in Roosendaal wonen,
werken, ondernemen of bezoeken. Op basis van bovenstaande waarden alsmede bevindingen uit
verschillende (imago- en perceptie-) onderzoeken zoals o.a. Atlas voor gemeenten; plan Connect;
Trendstudie 2017 Platform 31 en Visit Brabant, is Roosendaal archetypisch gezien een uitgesproken
Everyman: toegankelijk, eerlijk, authentiek, sympathiek behulpzaam en down to earth.
Archetype: Everyman
De Everyman wordt ook wel de realist, de goeie buur, de meerderheid genoemd.
De Everyman is open, gastvrij en werkt hard. Allen voor één en één voor allen. Everyman organisaties zijn
laagdrempelige comfortabele plekken waar iedereen bij hoort. De Everyman werkt graag samen en draagt
bij aan een sterke deugdzaamheid. Een Everyman merk heeft respect voor zijn omgeving. Een goed
voorbeeld van een Everyman-merk is Ikea. Ikea heeft door dat iedereen een fijne leefomgeving wil, maar
niet altijd dure designspullen kan betalen of H&M die streeft naar exclusiviteit voor iedereen. Andere
voorbeelden van Everyman-merken zijn Hema, Opel en Visa.
EVERYMAN
Merk:
The likable brand
Merken:
Ikea, Opel, Hema, Visa, H&M, Volkswagen
Risico:
Je kan niet ieders vriend zijn. Het gevaar van
kleurloosheid ligt op de loer. Het merk moet
verrassende manieren blijven verzinnen om de
relatie speciaal te houden

3.4. Ambities (gewenst imago)
Voorbeelden in de markt tonen aan dat een merk met Archetype Everyman zeer actief en vitaal kan zijn
en zichzelf kan blijven ontwikkelen en tegelijkertijd herkenbaar kan blijven. Een goed voorbeeld hiervan is
Ikea. Dit is een zeer actief merk. Tegelijkertijd is het sterk herkenbaar gebleven. En dat is de kracht van
een vitaal merk. Het is vertrouwd en tegelijkertijd inspirerend omdat het met relevante vernieuwingen
komt en aansluiting vindt bij de doelgroep. Archetypisch gezien is Ikea nog altijd een Everyman. Het merk
is nog steeds toegankelijk, sympathiek en down to earth. Wel is het als Everyman veranderd. Was het
merk een aantal jaren geleden meer ingetogen, de laatste jaren is het uitbundiger in zijn uitingen en
gedrag. Verder in dit document (hfd.4.8.5) leest u inspirerende voorbeelden waaruit blijkt dat Roosendaal
zich als aansprekende Everyman manifesteert.
De citymarketing van Roosendaal richt zich niet alleen op de huidige kenmerken van de stad, maar ook op
de ambities van de stad, nl. het verhogen van de dynamiek, het behalen van groeiresultaat, het verbinden
en stimuleren van mensen en projecten en het verhogen van engagement bij de doelgroepen.

10

3.5.

Meetlat

Naast bovengenoemde kenmerken en ambities wordt een ‘meetlat’ toegevoegd. Alle activiteiten worden
hieraan getoetst. Dat garandeert dat Roosendaal onderscheidende, verrassende manieren blijft verzinnen
om als Everyman speciaal en onderscheidend te blijven.
Meetlatcriteria:
• Verrassend
Overtreffen van de verwachting en je belofte. Voorzien in meer dan de eerste behoefte van de klant
(bewoners, bezoekers, bedrijven) door hier actief op te anticiperen. Onderscheidend te zijn door
maatwerk te leveren en standaardisering te vermijden. En door het leggen van onconventionele
verbindingen tussen de (maatschappelijke) domeinen en verschillende disciplines in Roosendaal en de
regio. Voorwaarde is het kennen van je doelgroep, hun verwachtingen en behoefte.
• Vindingrijkheid
Met originele, inventieve oplossingen komen voor problemen en door verbeeldingskracht nieuwe
werkwijzen en wegen te bewandelen om je doel te bereiken
• Kwaliteit
Onderscheidend zijn door uitmuntendheid. Binnen het bereik van de Everyman voortdurend streven naar
het hoogst haalbare in Roosendaal. Zowel in planontwikkeling als in uitvoering.

3.6.

Naamgeving en pay-off

Op basis van een uitgebreide analyse van de data uit het rapport van bureau Connect, aanvullende
deskresearch, interviews en bevindingen uit de proeftuinsessies en themabijeenkomsten met de
gemeenteraad is gezocht naar kernwoorden die passen bij de toekomstige ambitie van het merk
Roosendaal. Ook is er een omgevingsscan en analyse gemaakt van bestaande slogans van Nederlandse
gemeenten en het nut hiervan.
Gemeente slogans zijn meestal “nietszeggend” en overlappend. Dit komt mede doordat de slogans vaak
in combinatie met een logo gebruikt worden. Dit wordt een “pay-off” genoemd. De houdbaarheid van
een logo (al dan niet in combinatie met een pay-off) zal voor langere tijd moeten zijn. In de bedrijven
wereld zie je vaak dat er gebruik gemaakt wordt van campagnethema’s. Deze thema’s staan los van een
logo en kunnen sneller veranderen (flexibel en actueel). Ikea gebruikt bijvoorbeeld geen pay-off, maar
maakt gebruik van campagne thema’s die sneller aangepast kunnen worden aan de situatie. Maar ook
steden zoals bijvoorbeeld Eindhoven en Utrecht werken volgens dit inzicht.
Conclusie voor Roosendaal:
• Met een one-issue profilering blijven veel kwaliteiten van Roosendaal onderbelicht
• Een keuze voor generalistische benadering is geen keuze, immers alles is niets
• Vaste Pay-off (slogan) is te beperkt of nietszeggend en doet Roosendaal tekort
• Niet vertellen wie Roosendaal is, maar delen wat je aan Roosendaal hebt!
• Door storytelling aangeven welke ruimte/mogelijkheden Roosendaal aan bewoners, bedrijven,
bezoekers en talenten bieden
Ergo: Roosendaal beperkt zich niet tot een vaste slogan die één onderdeel belicht, maar kiest ervoor te
delen hoe Roosendaal ruimte biedt aan bewoners, bedrijven bezoekers en talenten.
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3.7.

Campagne thema

Voor de citymarketing van Roosendaal zal het begrip bereik als campagnethema worden gebruikt. Uit de
verschillende brainstormsessies en op basis van beschikbare data is dit een logische uitkomst. Iets
bereiken is het resultaat van ondernemen plus ambitie (de wil iets te laten slagen, voor elkaar te krijgen).
Kernwoorden brainstorm en data:
• Ambitie
• Actief
• Initiatief
• Resultaat
• Ondernemen
• Mogelijk maken
• Goed bereikbaar
• Je krijgt het voor elkaar in Roosendaal

Iedereen heeft doelen. Op individueel, groeps- of zakelijk niveau. Doelen hebben we nodig omdat we
dingen willen realiseren. Het is een leidraad en geeft houvast. Als we iets willen bereiken in Roosendaal
dan willen we daar graag moeite voor doen. Het resultaat van iets bereiken is naast materieel of
financieel succes vooral een gevoel trots of geluk. Dit willen we in Roosendaal faciliteren , delen,
claimen, en hiermee willen we andere mensen inspireren.
De Everyman (de persoonlijkheid) is het karakter, de wijze waarop we dat doen.
We claimen het domein ‘bereik’ op rustige, sociale, empathische en betrouwbare wijze.
Enkele voorbeelden van toepassingen met het begrip “bereik”:
Soms is het goed om je succes te claimen, om trots te delen met anderen. Het jaarboek “Bereikt in 2018”
laat zien welke projecten/cases er in 2018 tot stand zijn gekomen. Cases op het gebied van wonen,
ondernemen, cultuur, sport, etc. Het doel is tevens te inspireren.
Ook kan er een social media platform starten dat betrekking heeft op de sociale kant van de stad. Buren,
straten, wijken. Laten zien en delen via een social media kanaal “bereikt in de buurt” wat er op dit vlak tot
stand is gekomen.
“Sportief bereikt” of “Bereikt met sport” kan een weergave zijn van prestaties en ontwikkelingen op het
gebied van sport / sportfaciliteiten.
“Bereik het met Roosendaal” kan een platform zijn voor bijvoorbeeld start-ups. Een plek waar jonge,
innovatieve start-ups daadwerkelijk gemakkelijk toegang krijgen tot de gemeentelijke instellingen, hulp
en adviezen krijgen op bijvoorbeeld vergunningen niveau, financiering etc.
“Kunst binnen bereik” kan functioneren als kapstok om theater, exposities, evenementen en
manifestaties met culturele waarde meer onder de publieke aandacht te brengen.

Visualisatie toevoegen ( “IJsberg”)
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3.8.

Communicatie en tone of voice

De tone of voice is de stem van het merk. Het is de stijl waarmee het merk communiceert met de
doelgroep. De teksten worden geschreven vanuit het perspectief van de Everyman. Door de tone of voice
consistent en consequent door te voeren, wordt het imago van de stad versterkt en is het aansprekend
voor een bepaalde doelgroep.
De tone of voice voor Roosendaal is:
• Vriendelijk
• Bescheiden
• Eerlijk
• Praktisch
• Laagdrempelig
• Humor
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3.9.

Visuele identiteit

3.9.1. Beeldmerk
Kenmerkend voor Roosendaal is het gebruik van de roos. Deze is al terug te vinden sinds de dertiende
eeuw en komt ook terug in het huidige beeldmerk van de stad. Ook bij de nieuwe merkpositionering is
het dus een logische keuze de roos terug te laten komen, gezien de verbintenis met de stad.
Met de Everyman als uitgangspunt krijgt het beeldmerk per definitie een uiterlijk dat een breed publiek
aanspreekt en derhalve breed inzetbaar is. De visuele identiteit heeft een modern en onderscheidend
uiterlijk, is digitaal toepasbaar, bruikbaar voor de drie domeinen van Roosendaal (Wonen & werken;
Genieten & bezoeken; Ondernemen en werken) en bezit een verbindend karakter.
Het beeldmerk is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• De roos: deze is op historische en emotionele wijze verbonden met Roosendaal
• Het beeldmerk visualiseert op symbolische wijze:
o Gemeente Roosendaal: de stad en de 5 dorpen
o De doelgroepen: bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten
o De domeinen: Wonen en leven; Werken en ondernemen; Bezoeken en genieten
• Hiertussen is het netwerk (de verbindingen) gevisualiseerd
• Dynamisch ontwerp, met verschillende verschijningsvormen
• De domeinen hebben ieder een eigen kleurenvariant
• Het “moederlogo” brengt de kleuren samen in één vorm
Visueel ziet dit als volgt uit:

Stad en 5
dorpen

3 domeinen
verbindingen
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Vervolgens kan het beeldmerk ook nog worden door vertaald met verschillende mogelijkheden indien de
campagne uitingen hierom vragen:
•

Persoonlijk: Door het gebruik maken van personen en deze achter het beeldmerk te plaatsen:

•

Registered: Ook zou je een ® teken kunnen toevoegen. Dat staat dan niet alleen voor Registered,
maar ook nog eens voor Roosendaal:

Na een periode van krachtige consistente branding zal het beeldmerk direct geassocieerd worden met
Roosendaal en kun je in principe de volledige naam achterwege laten.
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3.10. Beeldtaal
De beelden dienen een aantal doelen. Het kiezen van een archetype impliceert dat we zowel in uitspraken
als in beelden hiermee de potentiele doelgroepen aanspreken. Testimonials zijn dus de insteek, hier kun
je namelijk echte verhalen van echte mensen kwijt, gebaseerd op eigen ervaringen. Je kunt hiermee
beschrijven wat deze mensen hebben aan/met de stad. Testimonials zijn gebaseerd op human interest en
zijn daarmee minder reclamisch en dus veel geloofwaardiger.
Daarom is ervoor gekozen niet met close-up portretten te werken, maar met herkenbare omgevingen.
Zowel de stad, het werk, maar ook de omgeving spelen een rol in dit verhaal. Deze moeten dus ook als
‘decor’ dienen voor de portretten, omdat ze hiermee onlosmakelijk verbonden zijn. Qua fotografie is er
gekozen voor modern en warm kleurgebruik, passend bij de positionering en het archetype. De typografie
(Panton) op de uitingen is ongekunsteld en een ‘herkenbaar’. In het beeldmerk (logo) hebben we deze
typografie gemodificeerd zodat het precies passend is bij het archetype en Roosendaal zelf.
Onderstaand een voorbeeld van de beeldtaal middels een moodboard. Een moodboard is te vergelijken
met een collage en geeft de sfeer en beeldtaal waar. Op basis van een moodboard worden vervolgens
fotografie en uitingen uitgewerkt.
Beeldtaal Roosendaal:
• Mensen maken de stad, dus altijd personen in beeld
• De persoon op de foto staat centraal in relatie tot zijn/haar omgeving
• De activiteit wordt weergegeven
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3.11. Campagne
Als campagnethema gebruiken we het begrip ‘bereik. Dit begrip gaan we laden in de verschillende
uitingen die gemaakt worden voor Roosendaal. Ook in de bodycopy (teksten) zal dit begrip terug te zien
zijn en benadrukt worden.
In deze fase zijn er nog geen definitieve beelden gemaakt en campagnes ontworpen. We geven
onderstaand enkele voorbeelden van uitingen, gekoppeld aan het thema bereik en de beschreven
beeldtaal.
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4. Organisatie
Het op te richten Citymarketingbureau Roosendaal (CMB) werkt vanuit de volgende visie, missie en
strategie:

4.1.

Visie

‘In een wereld waarin alles kan en die alsmaar sneller transformeert, is betekenisgeving en menselijk
kapitaal steeds belangrijker. Mensen die zich kunnen aanpassen en buiten gebaande paden kunnen
treden, spelen makkelijker in op deze beweging. Er is behoefte aan nieuwe manieren om te verbinden.
Het belang van aantrekkelijke steden neemt toe. Stedelijke regio’s worden belangrijke economische,
culturele en sociale centra. Als je verbonden wilt zijn met de wereld en duurzaam vooruit wilt, dan start,
woon en werk je in Roosendaal.

4.2.

Missie

Het CMB ziet het als haar missie om te verbinden en te inspireren om samen vooruitgang en dynamiek in
Roosendaal te brengen.

4.3.

Strategie

Het CMB positioneert en profileert Roosendaal voor (potentiële) bewoners, bezoekers, bedrijven en
talenten, om zo het imago en de concurrentiepositie van Roosendaal te versterken, met alle positieve
maatschappelijke en economische gevolgen van dien. (Denk aan onder meer de positieve effecten op
werkgelegenheid dankzij de groei van het aantal zakelijke, toeristische en culturele bezoekers.) Het CMB
is de verbindende schakel tussen stedelijke en regionale partijen en speelt een stimulerende rol om de
volgende drie ambities te verwezenlijken:
1. De economische groei en het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
2. Roosendaal positioneren naar de onderscheiden doelgroepen op het campagne thema ‘bereik’ door
het versterken van de inhoudelijke waarden en het DNA van de stad.
3. Uitdragen van het profiel, het karakter en de ambities van de stad (de Everyman, de menselijke maat,
de merkwaarden).
De kracht van de stad ligt in het ondernemende karakter en de kracht van de coalitie: de samenwerking
over sectorale grenzen heen (kennis, economie, cultuur, sport, samenleving), publiek en privaat. De
governance en financiering van het CMB ondersteunt dit denken in coalities. De coalitiestrategie en het
merkmanagement is een samenwerking tussen het CMB, de gemeente en het Marketing Netwerk
Roosendaal (stakeholders). De doelgroepen vergen een verschillende benadering, waarbij het bereik (of:
het ‘afzetgebied’) per doelgroep ook anders is. Maatwerk dus, in plaats van ‘one size fits all’.
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Coalitiestrategie
De Roosendaalse coalitiestrategie verbindt publieke en private partners met gezamenlijke belangen.
Doel: ideeën en initiatieven ontwikkelen die het merk ‘Roosendaal’ versterken en die tegemoetkomen
aan de behoeften van doelgroepen van en in de stad. Samen bouwen deze ‘coalitiepartners’ aan een
helder en krachtig merk en de positionering daarvan. De partijen dragen ook bij aan het behalen van de
doelstellingen van bestaande organisaties die gericht zijn op het vergroten van bedrijfsinvesteringen en
bezoekersbestedingen. Het CMB is in deze coalitie de versterkende en verbindende schakel. Ze vertelt
het verhaal van de stad en zet Roosendaal in de etalage. Het verbindt partijen, stimuleert het
welbevinden in de stad, start coalities en ondersteunt samenwerkingen en nieuwe initiatieven.
Roosendaal Marketing is sturend en reageert op vragen uit de markt: intrinsieke en afgeleide vragen van
bezoekers en bedrijven. Met één doelstelling: het versteken van de concurrentiekracht van Roosendaal.

4.4.

Kernwaarden

Het Citymarketing bureau Roosendaal heeft drie kernwaarden:
•

Inspirerend: Het CMB wil haar stakeholders inspireren en biedt ook een inspirerend werkklimaat voor
medewerkers.

•

Verbindend: Het CMB verbindt de stakeholders in de stad met elkaar en met de stad. Ze bundelt de
krachten van stakeholders. En heeft daardoor een versterkende werking op de eigen
marketingactiviteiten van verschillende partners, ondernemers en initiatiefnemers in Roosendaal.
Kortom: het CMB werkt altijd aan synergie.

•

Grensverleggend: Medewerkers van het Citymarketing Bureau typeren zich als innovatief en zijn in
hun professionaliteit vernieuwend en grensverleggend. Ze richten zich primair op het verbeteren en
verder brengen van bestaande en nieuwe initiatieven in Roosendaal.

4.5.

Doelgroepen

Roosendaal kent een onevenwichtige bevolkingssamenstelling. Lager en middelbaar opgeleiden zijn oververtegenwoordigd. Dat heeft zijn weerslag op alle drie de domeinen waar citymarketing zich op richt.
Daar zijn verschillende historische, maatschappelijke en economische redenen voor. Helaas is Roosendaal
te onbekend en als de stad al bekend is, is dat op een te eenzijdige manier (“gewoontjes”) en worden de
sterke kanten en nieuwe positieve ontwikkelingen daarin onderbelicht. De laatste jaren profileert
Roosendaal zich als een ondernemende stad: vindingrijkheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel.
Belangrijke eigenschappen die veel minder bekend zijn buiten Roosendaal, of slechts bij een kleine
doelgroep.
Mensen maken de stad, en dus is actieve sturing hierop gewenst. Voor een sterkere stedelijke economie
zou de komst van een stevige middenklasse gewenst zijn. Dit blijkt uit o.a. de vraag vanuit het
Roosendaalse bedrijfsleven en haar vertegenwoordigende organisaties en wordt ook op ‘alamerende
wijze’, bevestigd in de Trendstudie 2017 van Platform 31. Omdat meer diversiteit is gewenst kiezen we in
onze focus voor talenten. Talenten als zelfstandige doelgroep, HBO studenten, hoog opgeleide
werknemers en kennis organisaties en bedrijven, maar ook individuele talenten in de doelgroep bewoners
en bedrijven die begaafd en creatief zijn in hun vakgebied. Van techneut tot muzikant en van sporter tot
innovatief ondernemer. Talenten die het hoogst haalbare willen bereiken en dat in Roosendaal willen
realiseren. De versterking van dit segment van de bevolking in de stad leidt tot meer initiatieven, meer
bedrijfjes en meer banen en maakt de stad nog aantrekkelijker dan ze al is, ook voor andere doelgroepen.
Om deze doelen te kunnen realiseren is het essentieel dat Roosendaal beter bekend komt te staan als
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een ondernemende samenleving, een stad in beweging, waar je de kansen en mogelijkheid wordt
geboden je ambities waar te maken en je doelen te bereiken.
De Doelgroepen zijn: Bewoners, Bezoekers, Bedrijven en Talenten
Bewoners: De belangrijkste (potentiële) ambassadeurs van de stad zijn de bewoners van Roosendaal.
Momenteel geeft 77% aan trots te zijn op de stad. Hiervan geeft 66% een score van 8 en hoger. Dit zijn
volgens de NPS (Net Promotor Score) de potentiële ambassadeurs van de stad. Door trots uit te stralen
‘verkopen’ zij bewust en onbewust de stad. Zij staan voor de waarden van de stad. Het actief betrekken
bij (marketing)activiteiten, het stimuleren en faciliteren van ondernemerszin en bovenal informeren van
bewoners over het voorzieningenaanbod en de diversiteit daarvan draagt bij aan de bewustwording van
Roosendaal als aantrekkelijke stad met een goed vestigings- en woonklimaat.
Bezoekers: Mensen kunnen allerlei redenen hebben om Roosendaal te bezoeken. Er zijn lokale en
regionale bezoekers die komen voor de winkels, culturele voorzieningen (musea, evenementen en podia)
en sportvoorzieningen, sportwedstrijden of evenementen. Daarnaast zijn er ook de bezoekers uit het hele
land (dag- en verblijfsrecreatie, congres bezoek) en de internationale gasten (toeristisch verblijfsbezoek
en zakelijk bezoek). In alle gevallen vooral in de hoedanigheid van consument. Bij de doelgroep bezoekers
zijn de mensen die in Roosendaal werken nog een apart te onderscheiden doelgroep.
Bedrijven: De doelgroep bestaat uit de stakeholders in de stad, vooral degene die zich bezighouden met
het versterken van de concurrentiepositie op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Aandachtsgebied voor bedrijven is nationaal en internationaal (de regio Roosendaal als aantrekkelijke
vestigingslocatie voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven). Doelgroep is vooral het bedrijfsleven op
de bedrijventerreinen en bedrijven (met veel werkgelegenheid bij voorkeur op hbo-werk en denkniveau
of voor toptalenten) die op zoek zijn naar een geschikte locatie.
Talenten: De talentgroep bestaat uit werknemers, ondernemers, bedrijven, studenten en kenniswerkers,
nationaal en internationaal. Roosendaal Marketing faciliteert hier vooral de stakeholders, zoals sport- en
cultuur organisaties en kennisinstellingen als Avans Hogeschool, CIOS, Johan Cruijff college, Da Vinci
College en kenniscongressen (de beïnvloeders). Maar ook de individuele talenten die tot de top van hun
vakgebied horen, zullen extra aandacht krijgen in de citymarketing, met als doel een stimulans te geven
aan de opbouw van een stevige middenklasse.
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4.6.

Domeinen

Roosendaal Marketing richt zich in lijn met de strategie op de volgende drie domeinen:
Wonen & leven: speerpunt van dit domein is het vergroten van de leefbaarheid van de stad. Centraal
staan de binding aan de stad, de werving van nieuwe gewenste bewoners en de bevordering van
betrokkenheid ter verbetering van het woonmilieu. Doelgroepen zijn de burgers en potentiele nieuwe
burgers, als mede de wijkverenigingen en dorpsraden.
Genieten & bezoeken: het gaat in dit domein over de vrije tijd; alles wat er gebeurt buiten het
arbeidsproces en dagelijkse persoonlijke en huishoudelijke routines. Doelgroepen zijn de burgers en de
bezoekers, beiden vooral in de hoedanigheid van consument.
Ondernemen & werken: dit domein richt zich vooral op het hebben en uitdragen van een aantrekkelijk
vestigingsklimaat; deels ter ondersteuning van de acquisitie van nieuwe bedrijven, maar ook voor de
profilering van bestaande lokale (bijzondere, sterke en/of onderscheidende) bedrijfsactiviteiten en
economische speerpunten langs de lijn van de strategische meetlat.

4.7.

Doelstelling en KPI’s (Key Performance Indicators)

Alle partners versterken samen het maatschappelijk en economisch klimaat van de stad. Zodat: bewoners
trots zijn op hun stad, en dat uitdragen; bezoekers de kracht en authenticiteit van de stad beleven;
bedrijven en organisaties zich hier vestigen en wortelen; Roosendaal een magneet is voor talent en de
stad zo een ondernemende dynamiek uitstraalt waar alles bereikbaar is voor bewoners, bezoekers en
bedrijven uit Nederland en Europa.
Het doel van marketing lijkt zo simpel. Helaas hebben zelfs veel marketeers het fout en veronderstellen
dat groei het doel is van marketing. Dit zijn niet de doelen, maar de resultaten. Dit is tevens de reden dat
marketing vaak wordt gezien als kostenpost, men verwacht van de afdeling marketing een
bepaalde accountability. Een ROI, return on investment. Helaas is dat een beetje te kortzichtig. Het echte
doel van marketing is veel groter en langduriger. En ook moeilijker haalbaar en meetbaar. Maar het is
haalbaar, en dus ook meetbaar.
Het werkelijke doel van citymarketing is, het realiseren van 100% klanttevredenheid.
Daarom is marketing ook te belangrijk om alleen over te laten aan het citymarketing bureau Roosendaal.
Alle contacten met de klant (de doelgroepen) zijn van belang. De hele klantreis moet men bezig zijn om de
klanttevredenheid te optimaliseren. Dit is een proces dat zich uiteindelijk oneindig vaak terug betaalt en
een lange werkingsduur heeft. Echter kan het (afhankelijk van de situatie) enkele jaren duren voordat
voldoende klanttevredenheid ontstaat en het zich laat uitbetalen in resultaten: meer groei!
Wanneer zijn mensen tevreden? Als je voldoet aan of zelfs de verwachtingen overtreft. Daarvoor
hanteren we de meetlat. Verrassend, vindingrijk en kwaliteit binnen het thema ‘bereik’.
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4.7.1. Context
Succesmeting is een complexe materie en al helemaal in het geval van citymarketing. Directe harde
eenduidige succesmeting is lastig. Dat komt doordat de directe relatie tussen een citymarketing activiteit
en de uiteindelijk gewenste resultaten niet altijd eenduidig valt uit te leggen. In de meeste gevallen spelen
meer factoren een rol dan alleen de citymarketing acties. Zo kan afname van bezoek aan de binnenstad
het gevolg zijn van slecht weer, of van een activiteit elders. Wat wel kan is het samenstellen van een set
indicatoren die in hun samenhang een beeld geven van het succes van citymarketing.
Vanuit de missie, strategie en doelstellingen, worden effectiviteit en efficiency gemeten. Belangrijk voor
het Citymarketingbureau Roosendaal is een goed managementdashboard dat deze zaken inzichtelijk
maakt. Niet outputgerichte Key Performance Indicators (KPI’s, zoals het aantal activiteiten) vormen de
leidraad. Er wordt nadrukkelijk ingezoomd op impact, beleefde kwaliteit, verrassingselementen en
vindingrijkheid, gemeten vanuit de vier doelgroepen en in de markt. Ook wordt de tevredenheid over de
dienstverlening van Roosendaal Marketing gemeten vanuit samenwerkingspartners, de stakeholders en
gemeente. Deze manier van werken en sturen brengt dynamiek, aanpassingsvermogen en
marktverbondenheid met zich mee.
De geformuleerde streefcijfers gaan over een periode van vier jaar. Eens per jaar zal het dashboard
worden aangepast. Roosendaal moet zich immers verder ontwikkelen. Doelstellingen en KPI’s zijn niet
statisch, maar ontwikkelen zich. Om flexibel en consistent te blijven zal er per jaar maximaal 20% van de
KPI’s worden aangepast (opnieuw streefwaarde vaststellen, laten vervallen of een hele nieuwe
doelstelling en KPI).
Om de verbanden tussen de doelgroepen goed te kunnen monitoren, worden KPI’s van de verschillende
doelgroepen op elkaar afgestemd. Afstemming tussen bewoners en bezoekers (waardering voor de stad
moet gelijk oplopen), tussen bedrijven en talent (Competitive Index EU) en tussen bewoners en bedrijven
(werkgelegenheid, via sociale index Atlas voor gemeenten). De ambities van de ene doelgroep mogen
namelijk niet ten koste gaan van andere doelgroepen. De kwaliteit en beleving van de verschillende
doelgroepen moeten zich in samenhang ontwikkelen. Een groei-ambitie op het gebied van toerisme mag
niet ten koste gaan van het woonplezier van de bewoners: idealiter lopen de ambities gezamenlijk op. De
rode draad door de doelstellingen heen, is het werven van doelgroepen, het houden van die doelgroepen
en het binden van de doelgroep aan de stad: bewoners die zich thuis voelen, bezoekers die Roosendaal
herhaaldelijk bezoeken, bedrijven die een emotionele binding krijgen met Roosendaal en willen
investeren in die relatie met de stad en talent dat naar de stad komt en behouden blijft voor de stad.
Waardoor op alle fronten ambassadeurs ontstaan die het verhaal van Roosendaal vertellen. De
doelstellingen zijn opgesteld in samenspraak met de stakeholders in de stad en vertegenwoordigers
(organisaties) van de doelgroepen.
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4.7.2. De uitwerking
Bij het opstellen van de doelstellingen en KPI’s is eerst ingezoomd op de brede doelstellingen van de stad:
wat wil de stad? Het uitgangspunt is dat de doelstellingen de missie van het CMB Roosendaal moeten
ondersteunen. Dit betekent dat de concurrentiekracht van Roosendaal op alle fronten versterkt moet
worden. Vervolgens zijn daar de doelstellingen en KPI’s van de citymarketing van Roosendaal uit naar
voren gekomen. Achtereenvolgens worden de algemene doelstellingen en KPI’s van Citymarketing
uiteengezet en vervolgens toegespitst op de doelgroepen.
Ø Algemene doelen citymarketing
•
•
•
•

Het stimuleren van de bekendheid en het imago van Roosendaal
Roosendaal wordt door de doelgroepen gezien als een verrassende, vindingrijke, ondernemende,
kwalitatieve en verbindende stad waar je je dromen kunt waar maken en je doelen kunt bereiken
Verwelkomen nieuwe vestigers
De citymarketing draagt bij aan de groei van de werkgelegenheid van de stad en de regio

Ø KPI’s Citymarketing
•
•
•

•

•
•

Het imago van Roosendaal scoort een 8 (streefgetal). In 2018 moet een nulmeting onder gehele
doelgroep plaats vinden (Bureau Markteffect; tweejaarlijks)
Meer naamsbekendheid bij (internationale) bezoekers ten opzichte van 0-meting in 2018 (Bureau
Markteffect; tweejaarlijks)
Het Roosendaalse merk en de merkwaarden worden herkend door de doelgroepen. In 2018 moet een
0-meting worden uitgevoerd i.c.m. de twee bovenstaande onderzoeken (Bureau Markteffect;
tweejaarlijks)
De media waarde van Roosendaal groeit. In 2018 0-meting door bijvoorbeeld eigen onderzoek via een
onderzoeksopdracht bij/met Avans; 2 jaarlijks. (De webcare monitoring kan door Coosto worden
uitgevoerd, eventueel i.s.m. het webcare team van de gemeente)
De waardering van de bewoners en bezoekers voor de stad is met elkaar in balans en gaat gelijk op
(vergelijking tussen de waarderingsscores van bewoners en bezoekers)
Het realiseren van coalities per domein op het gebied van marketing, gericht op een concrete
activiteit (bijvoorbeeld: netwerk bijeenkomst, kenniscongres, lobbytraject, brand event)

Ø Bewoners:
Doelen stadsbreed
• Bewoners zijn trots op Roosendaal en voelen zich thuis in Roosendaal
• Bewoners waarderen het totale voorzieningen aanbod (2017 score 7,6 onderzoek bureau Connect)
en maken er gebruik van
• Bewoners waarderen specifiek het cultureel, recreatief aanbod en sportparticipatie mogelijkheden
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Doelen Citymarketing
• Citymarketing levert een bijdrage aan de ondernemende stad waar bewoners trots op zijn en zich
thuis voelen
• Citymarketing maakt het totale voorzieningen aanbod beter bekend en toegankelijker onder de
doelgroepen
• Roosendaal geeft specifiek aandacht aan het culturele, recreatieve en sportparticipatie aanbod
KPI’s stadsbreed
• Waardering voor Roosendaal als woonstad met het cijfer 8 (Eigen/Roosendaalse Monitor)
• Meer bewoners raden anderen aan in Roosendaal te gaan wonen, recreëren of winkelen. (score 2017
70% steekproefonderzoek bureau Connect). Er wordt in 2018 een 0-meting uitgevoerd onder alle
inwoners om te bepalen hoeveel procent van de bewoners nu anderen aanraadt om in Roosendaal te
wonen, winkelen of recreëren. Op basis daarvan kunnen normen worden gesteld.
• Waardering van het totale voorzieningen aanbod >80%
• Waardering gelukkig wonen van 87% (2017) naar 90% (2018) volgens Atlas Nederlandse gemeenten
• Toename van deelname aan culturele, recreatieve of sportieve activiteit (bepalen na 0 meting)
KPI’s Citymarketing
• Waardering trots met het cijfer 8
• 80 % van de bewoners raadt anderen aan in Roosendaal te gaan wonen, recreëren of winkelen
(Afhankelijk van de 0-meting die in 2018 moet worden uitgevoerd)
• 80 % van de bewoners waardeert het voorzieningenaanbod, met accent op culturele, recreatieve en
sport aanbod (Gemeente Roosendaal Monitor, jaarlijks)
• 80 % van de bewoners maakt jaarlijks minimaal 1x gebruik van het voorzieningenaanbod (Gemeente
Roosendaal Monitor, jaarlijks)
• Stijging van de diversiteit van de gebruikers van het aanbod (Gemeente Roosendaal Monitor,
jaarlijks)
Ø Bezoekers:
Doelen stadsbreed
• Roosendaal is een aantrekkelijke, ondernemende, gastvrije stad waar je graag komt en verblijft, zowel
zakelijk als recreatief
Doelen Citymarketing
• Roosendaal samen met partners neerzetten als kwalitatief verrassende bestemming, specifiek op de
pijlers shopping, natuur en avontuur (zie ook Toeristisch recreatief actieplan)
• Meer (inter)nationale bezoekers zien Roosendaal als inspirerende en verrassende
vrijetijdsbestemming,
• Meer bezoekers (consumenten) komen naar Roosendaal en geven meer uit
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KPI”s stadsbreed
• Score op een Roosendaalse Barometer (te ontwikkelen) die voor de 10 grootste publiekstrekkers
meet: bezoekersaantal, bestedingen, overnachtingen, deelnemersaantal, verblijfsduur,
herhalingsbezoek, combinatiebezoek.
• 80 % van de bezoekers waardeert het voorzieningenaanbod, specifiek op de pijlers winkelen, natuur,
cultuur en avontuur (Roosendaalse Monitor, jaarlijks)
• Stijging van het aantal bezoekers van buiten Roosendaal (gesegmenteerd in regionaal, nationaal,
internationaal
KPI’s Citymarketing
• Stijging aantal bestedingen (overall, combinatie); NBTC/NIPO jaarlijks
• Stijging aantal overnachtingen (SLA/CBS jaarlijks)
• Aantal evenementen, congressen en deelnemers, specifiek gericht op de events die door het CMB zijn
geselecteerd, zoals beschreven in ‘Het Beleidskader Evenementen in Roosendaal’ (eigen meting,
jaarlijks)
• ICCA ranking (jaarlijks)
• Stijging van het aantal bezoekers dat gebruik maakt van de verschillende voorzieningen in de stad
(zoals beschreven in het Toeristische recreatief actieplan)
• Netto Promotor Score op basis van beleefde kwaliteit bij stakeholders (eigen kwalitatief onderzoek
CMB)
Ø Bedrijven:
Doelen stadsbreed
• Roosendaal heeft een goed economisch ‘ecosysteem’ (passend bij de waarden van de stad) voor
vestiging van (inter)nationale bedrijven en instellingen
• Groei van de werkgelegenheid in de stad en regio
• Verbinden bedrijven platforms, activeren bedrijven, allianties smeden
• Organiseren van Marketing Intelligence
Doelen Citymarketing
• Vermarkten van Roosendaal als aantrekkelijke investerings- en vestigingslocatie, centraal gelegen, in
het groen met een hoogwaardige infrastructuur
• Verbinden van de bedrijven in de verschillende bedrijvenplatforms en aan de stad
• Verwelkomen nieuwe vestigers
KPI’s stadsbreed
• Regio Roosendaal (West-Brabant) staat in de top 10 van de Most Competetive Index EU (2-jaarlijks
onderzoek)
• Aantal bedrijfsvestigingen, aantal investeringen, aantal arbeidsplaatsen (respectievelijk monitor
provincie Noord-Brabant en gemeente Roosendaal, jaarlijks)
• Sociale index werk en innovatie (Atlas voor gemeenten, jaarlijks)
KPI’s Citymarketing
• Regio Roosendaal (West-Brabant) staat in de top 10 van de EU Most Competitive Index (2jaarlijksonderzoek, Europese Unie)
• Netto Promotor Score op basis van beleefde kwaliteit bij stakeholders (eigen kwalitatief onderzoek
CMB)
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Ø Talenten:
Doelen stadsbreed
• Roosendaal is dè locatie in West-Brabant om te leven, werken en wonen voor talent op de
speerpunten ambitie, ondernemerschap en bereik(en)
• Community vorming met als doel dat talent zich in Roosendaal thuis voelt (bijvoorbeeld project
Stadsoevers)
• Organiseren van Marketing Intelligence
Doelen Citymarketing
• Stimuleren van (inter) nationaal leefklimaat in Roosendaal (werken, wonen, leven) door middel van
samenwerking met partners en faciliteren van communities
• Verzorgen van marketing en promotie van Roosendaal als dè locatie in West Brabant om te leven,
werken en wonen voor talent op de speerpunten van Roosendaal
KPI’s Citymarketing
• Roosendaalse organisaties en bedrijven doen mee aan het nationaal onderzoek Talentontwikkeling en
hebben het keurmerk Expert Talentontwikkeling; jaarlijks onderzoek, (PW-Satisfaction)
• Netto Promotor Score op basis van beleefde kwaliteit bij stakeholders (eigen kwalitatief onderzoek
CMB)
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4.8.

Organisatiemodel

Toelichting
Een veel voorkomend misverstand is dat citymarketing wordt gelijkgesteld aan de formele citymarketing
organisatie. En dat citymarketing vervolgens wordt overgelaten aan die organisatie. Citymarketing is
echter een integrale activiteit van de hele stad, waarbij de formele organisatie een regisserende rol heeft.
In de Roosendaalse situatie is dat de enige manier om de stad stevig in de markt te zetten. Om die reden
kiezen we voor een zo klein mogelijke kernorganisatie, met een zo groot mogelijk netwerk. Want juist
daar zit de (stille) kracht van Roosendaal.
4.8.1. Kernorganisatie
De kernorganisatie bestaat uit 4,4 fte’s, verdeeld over 6 personen:
Directeur/bestuurder
1,0 ft
Brandmanager/marcom coördinator
0,6 fte
Domein marketeer
0,6 fte
Domein marketeer
0,6 fte
Domein marketeer
0,6 fte
Ondersteuning
0,6 fte
(Functie omschrijvingen zie bijlage)
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4.8.2. Het Citymarketing bureau Roosendaal vervult 7 rollen:
1. Strategisch partner stakeholders: ondersteunen en strategisch verbinden van stakeholders en
doelgroep marketeers. Via de coalitiestrategie en vanuit de strategie en doelstellingen op het gebied van
merkmanagement.
2. Merkmanagement: programma’s en evenementen worden langs de strategische meetlat gelegd en
getoetst aan de merkwaarden en ‘on brand’ gezet. Het merk wordt (inter)nationaal via storytelling in de
markt gezet, met thema ‘bereik’.
3. Initiator (aanjager): faciliteren en stimuleren van activiteiten die plaatsvinden op het gebied van
bezoekers- en bewonersmarketing en economische marketing (om het merk Roosendaal te versterken).
4. Relatiemanagement: we moeten koesteren wat we hebben. Gelukkige Roosendalers en in Roosendaal
gevestigde tevreden bedrijven zijn de belangrijkste ambassadeurs. Het verdiepen en verstevigen van
langdurige en waarde creërende relaties zijn van groot belang. Het CMB gaat systematisch en actief
gericht investeren in klantrelaties die waardevol zijn voor de stad.
5. Netwerkfunctie: de Roosendaalse en Brabantse cultuur is te typeren als een netwerkcultuur. Uitgaande
van de coalitiestrategie heeft het CMB een belangrijke verbindende rol in deze. Door het uitbreiden en
onderhouden van contacten zullen inzichten worden gedeeld, nieuwe plannen worden ontwikkeld en
getoetst en waar nodig (in combinatie met de andere rollen) invloed en daadkracht worden gecreëerd.
Door netwerkbijeenkomsten te organiseren moet tevens het imago en bereik van de stad binnen de
(potentiele) doelgroepen worden opgewaardeerd en uitgebreid.
6. Lobbyfunctie: het CMB levert een bijdrage aan strategische lobbytrajecten t.b.v. de doelstellingen zoals
in dit plan geformuleerd staan, zoals het versterken van de concurrentiepositie van Roosendaal. Dat kan
op verschillende niveaus en subdoelen zijn gericht.
7. Regie functie: het CMB geeft proactief en waar nodige dwingend op (merk) inhoud en doelen sturing.
Coördinatie en afstemming zijn gericht op resultaat en synergie.
Afbakening: De citymarketingorganisatie houdt zich bezig met het vermarkten van de stad.
Daadwerkelijke acquisitie hoort daar niet bij, dat is belegd bij anderen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld
onroerend goed partijen voor bedrijven of culturele instellingen voor bezoekers. We willen wel
nadrukkelijk samenwerken met de partijen die acquireren voor de stad.
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4.8.3. Partners
Het CMB werkt nauw samen met, per domein, verschillende partners in de stad. Daarbij gelden
verschillende gradaties van betrokkenheid.
Eerste schil :
Deze bestaat uit uitvoerende partners waarmee het CMB nauw samenwerkt. Deze partners zijn direct
van invloed op de beeldvorming van de stad.
Voorbeelden uitvoerende partners per domein:
WONEN & LEVEN
• Gemeente Roosendaal
• Provincie Brabant
• Alwel (Woningcorporatie)
• Projectontwikkelaars
• Thuiszorg West-Brabant
• Wonen met Gemak
• Project Mariadal
• Project Stadsoevers
• Project Oude LTS
• Project De Expressie
• Onderwijs partners (Avans, Hogeschool Zeeland, CIOS, DaVinci College, JCCollege)
• Het Hooihuis
BEZOEKEN EN GENIETEN
• Gemeente Roosendaal
• VVV
• Visit Brabant
• Kon. Horeca Nederland afdeling Roosendaal
• Cultuurcluster
• Evenementenloket/platform
• Centrum management
• Rosada/De Stok
• De Brabantse Wal
• Ster Events
• Het Wielerplatform/ De Draai van de kaai
WERKEN EN ONDERNEMEN
• Gemeente Roosendaal
• Provincie Brabant
• VNO NCW
• Rewin
• BOM
• RWB
• SOFR
• BTL/WVS
• Starters Centrum West-Brabant
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•
•

Logistiek Platform Roosendaal
Connected West-Brabant

Tweede schil:
De tweede schil bestaat uit partners waarmee het CMB incidenteel samenwerkt, op een meer
projectmatige basis. Denk daarbij aan bijvoorbeeld evenementen organisaties.
Derde schil:
Hierin alle stakeholders vertegenwoordigd die op de hoogte moeten worden gehouden.
4.8.4. Domein van de Brandmanager / Marcom Coördinator
Omdat het CMB vooral een strategisch bureau is, zal het overeenkomsten (raamcontracten) afsluiten met
gespecialiseerde bureaus voor de uitvoering. De brandmanager heeft hierbij een regisserende/sturende
rol. Te onderscheiden disciplines cq. bureaus zijn: evenementbureau, social bureau, campagnebureau,
vormgevingsbureau, mediabureau.
4.8.5. Merkteam (Marketing Netwerk Roosendaal)
Het merkteam bestaat uit representanten van belangrijke stakeholders in stad en regio. Een dynamisch
netwerk van marketeers en beleidsmakers uit diverse sectoren met niet één, maar twee gedeelde passies:
marketing en Roosendaal.
Op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau, betrekt het CMB stakeholders via het Marketing
netwerk van Roosendaal bij de citymarketing van de stad. De samenstelling zal door de loop der jaren
wisselen. Dit netwerk biedt CMB de kans het bestaande stedelijke netwerk van marketeers te ontsluiten
en op die manier gebruik te maken van de aanwezige kennis en expertise. De marketeers uit het
merkteam voorziet CMB van vakinhoudelijke input en informatie over ontwikkelingen en activiteiten op
het gebied van de domeinen zodat de marketing van Roosendaal effectief, efficiënt en met maximale
impact kan werken. Het is daarmee een mooi onderdeel van de zoals eerder beschreven coalitie
strategie. De brandmanager is voorzitter van het merkteam.
Voorbeeld Merkteam:
•
•
•
•

•
•

Gemeente Roosendaal: Omdat de gemeente naast financier ook de beleidsmaker van de stad is, is de
gemeente een belangrijkste partner voor de nieuwe city marketing organisatie.
Alwel: Woningbouwvereniging die van invloed is op de Roosendaalse leefomgeving en het betaalbaar
wonen bereikbaar maakt.
Stichting Groenhuizen: Ondernemende instelling met vindingrijke oplossingen in de zorg om ouderen
zolang mogelijk te laten participeren in de samenleving.
Moog Bradford, Intex, Moerings waterplanten, Jan de Rijk en Gossip: Als voorbeelden van de
veelzijdigheid aan bedrijven in Roosendaal. Deze bedrijven behoren allemaal tot de (inter)nationale
top. Staan voor kwaliteit, vindingrijkheid en weten voortdurend te verrassen. Van ruimtevaart tot
zwembad of luchtkussens, van een wereldspeler in waterplanten tot innovator in logistiek en van
nieuwe vervoersvormen tot voorloper in de moderetail.
Horeca: Marketing vertegenwoordiger.
Rosada: Maakt design voor iedereen bereikbaar in een kwalitatief hoogstaande omgeving en weet
jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers te trekken.
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•
•
•
•
•
•

•
•

De Stok: Met jaarlijks 1 miljoen bezoekers. Een verrassende en unieke concentratie van leisure
bedrijven, waar nog een groot hotel bijkomt. Met bijzondere bedrijven zoals skydive.
De Kring/cultuurcluster: Nummer 1 van de Brabantse theaters op gebied van hospitality.
Centrummanagement: Op basis van kwaliteit en vindingrijkheid uitgeroepen tot slimste binnenstad
van Nederland 2017.
DaVinci College: Uniek in zijn soort. Maatwerk onderwijs met goede resultaten. Dat doen ze in een
nieuw schoolgebouw die past bij hun cultuur en die van Roosendaal.
Avans/HZ Zeeland: Draagt bij aan bereik van focus doelgroep talent.
Het Hooihuis: Een inspirerend bedrijf dat flink aan de weg timmert en het DNA van Roosendaal voor
de volle 100% door de aderen heeft stromen. In 2016 nummer 1 van de terrassen top 100 en als beste
horeca leerbedrijf 2017/2018 van Nederland uitgeroepen.
Graffiti loods: Uniek concept van een autonoom denkende ondernemer. Is verrassend en vindingrijk
en trekt internationaal aandacht.
World of Dance: Roosendaal heeft een professioneel dansgezelschap onder leiding van Nishant Bola
(World of Dance) in de stad. Is in Nederland bijzonder voor een stad van de omvang van Roosendaal.

On-Brand
In het kader van de on-brand strategie richt CMB zich alleen op zaken (projecten, activiteiten), ook wel
etalage projecten genoemd, die passen bij het merk Roosendaal en bijdragen aan het realiseren van de
gestelde doelen.

Enkele voorbeelden waarbij ondernemen en ambitie samengaan en mooie resultaten zijn en worden
bereikt:
• Project Mariadal
Roosendaal is één van de koplopers in Nederland als het gaat om stedelijke transformatie. Na de
succesvolle transformatie van bijvoorbeeld het voormalige belastingkantoor, de Expressie en het
douanegebouw volgt straks het project Mariadal. Een verrassende combinatie van functies en rozen allee
van station naar centrum, vindingrijke en innovatieve oplossingen op gebied van duurzaamheid en
kwaliteit staan boven kwantiteit betreffende bebouwingsdichtheid.
• Project Stadsoevers
Verrassende en eigenzinnige herontwikkeling van een oud industrieterrein met crosssectorale
verbindingen, vindingrijke duurzaamheids oplossingen en faciliteiten voor innovatie en onderwijs (o.a.
Innovitapark). Een kwalitatief prachtige wijk voor ondernemende mensen die hun dromen willen waar
maken en hun doelen willen bereiken, met bijzondere gebouwen, gedurfde materialen en uitgesproken
kleuren en ruimte om te leven, te werken, te wonen en te ontspannen.
• Primark en Lidl
Twee voorbeelden van grote merken die kiezen vanuit logistiek oogpunt voor Roosendaal. Door de
perfecte ligging, centraal en in het groen en het doortastende, snelle handelen van de gemeente
Roosendaal.
• Maar ook bijvoorbeeld:
De Draai van de Kaai, Wielerexperience, Het Huis van Morgen, Rosada en het centrum.
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4.9.

Huisvesting Citymarketingbureau Roosendaal

Het effect van passende huisvesting mag niet onderschat worden. Huisvesting op een zichtlocatie in het
centrum van de stad is noodzakelijk. Het moet representatief zijn voor Roosendaal en het merk uitdragen.
Bereikbaar, inspirerend en uitnodigend. Daarnaast moet het ontmoetingen kunnen faciliteren en een
etalage van de stad zijn. Front en back office (evenementenloket) herbergen en ruimte bieden aan een
eigen(zinnige) brandstore van Roosendaal. In het kader van communicatieve, organisatorische en
financiële efficiëntie en effectiviteit is het doel om verschillende bestaande en nieuwe werkplekken van
organisaties en functies te concentreren. Denk hierbij aan o.a. het team van CMB, het VVV en het
Centrummanagement.
Bijvoorbeeld: Oude Raadhuis (Markt 1) of Oude gemeente archief (markt 32/35)

4.10. Uitgangspunten Communicatie
De brandmanager/communicatie coördinator heeft als één van zijn/haar eerste taken om, i.s.m. de
domein marketeers, een corporate communicatieplan inclusief middelenmix op te stellen. Hiervoor
gelden een aantal uitgangspunten.
Om mensen te beïnvloeden, moet je niet zenden vanuit Roosendaal maar vooral vanuit de doelgroep zelf.
Tell their story, not yours. Mond tot mond reclame is immers nog altijd het meest effectief. De campagne
strategie zal dan ook vooral gericht zijn op storytelling. Mensen aan het woord laten, die vertellen over
wat ze in Roosendaal bereikt hebben of willen bereiken……..en natuurlijk waarom dat is gelukt. Hiervoor
zijn ambassadeurs nodig. Tevreden bewoners, bedrijven en bezoekers zijn primair de beste
ambassadeurs van de stad.
Citymarketing zet stevig in op trotse verhalen verzamelen, doorvertellen en monitoren.
Om niet met hagel te schieten, maar juist met scherp, zullen de doelgroepen minutieus getarget worden
om het effect ten opzichte van de inzet zo groot mogelijk te maken.
In de middelenmix spelen social media een belangrijke rol, maar ook regulier en face to face
communicatie wordt volgens de meetlatcriteria (verrassend, vindingrijk en kwaliteit) vorm gegeven.
Behalve de drie domeinen en de vier doelgroepen moet in het communicatie plan ook het gewenste
geografisch bereik worden opgesteld. Dit vraagt een gedifferencieërde middelen inzet. Zo zullen voor het
regiobereik Omroep Brabant en de regionale dagbladen relevant zijn, terwijl voor een groot
internationaal media bereik vooral de social media een belangrijke component zijn.
Roosendaal richt zich op de volgende vijf gebieden:
Stad, Regio, Nationaal, Benelux met Duits grensgebied en Internationaal.
De verschillende verhalen moeten samen, als geheel, het verhaal van Roosendaal vertellen. De
verschillende zaken moeten elkaar in deze versterken. De brandmanager heeft hier een regisserende rol
in.
De samenwerkende citymarketing partners beschikken meestal ook over eigen communicatiemiddelen.
Het is belangrijk om die zo goed mogelijk te voeden met de juiste content, zodat ze de Roosendaalse
merkverhalen verder verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan websites, Facebookpagina’s, nieuwsbrieven,
etc. De brandmanager speelt hierin een proactieve rol.
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Zoals eerder beschreven zijn de algemene doelen van de communicatie:
• Het stimuleren van de bekendheid en het imago van Roosendaal
• Roosendaal wordt (inter)nationaal gezien als een verrassende, vindingrijke, ondernemende,
kwalitatieve en verbindende stad waar mensen hun dromen kunnen waar maken en ze hun doelen
kunnen bereiken
• Het aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven.
4.10.1. KPI’s communicatie
• Het imago van Roosendaal scoort een 8 (streefgetal). In 2018 moet een 0-meting onder gehele
doelgroep plaats vinden (Bureau Markteffect; tweejaarlijks)
• Meer naamsbekendheid bij (internationale) bezoekers ten opzichte van 0-meting in 2018 (Bureau
Markteffect; tweejaarlijks)
• Het Roosendaalse merk en de merkwaarden worden herkend door de doelgroepen. In 2018 moet een
0-meting worden uitgevoerd i.c.m. de twee bovenstaande onderzoeken (Bureau Markteffect;
tweejaarlijks)
• De media waarde van Roosendaal groeit. In 2018 nulmeting door bijvoorbeeld eigen onderzoek via
een onderzoeksopdracht bij/met Avans; 2 jaarlijks. (De webcare monitoring kan door Coosto worden
uitgevoerd, eventueel i.s.m. het webcare team van de gemeente)
• De waardering van de bewoners en bezoekers voor de stad is met elkaar in balans en gaat gelijk op
(vergelijking tussen de waarderingsscores van bewoners en bezoekers)

4.11. Evenementen
Het evenementen beleid van Roosendaal komt, in kwalitatieve zin, onder verantwoordelijkheid van het
CMB. Met de juiste evenementen kun je ondubbelzinnig sturen op de beeldvorming van de stad. Het is
een krachtige tool om de gewenste doelgroepen te bereiken en aandacht voor de stad te genereren.
Essentieel is dat het CMB zelf kan beslissen welke evenementen (ster evenementen) ze voor
citymarketing wil inzetten en budget heeft om niet alleen (dwingend) te sturen of faciliteren maar deze
ook indien nodig, zelf naar eigen inzicht te organiseren (zie ook ‘Beleidskader Evenementen Roosendaal’).
Roosendaal heeft, ondanks het omvangrijke aanbod, nog een bescheiden positie als evenementenstad.
Het is sterk in het organiseren van evenementen. Dit jaar bijvoorbeeld de slotetappe van de Boels Ladies
Tour (wereldtop dames wielrennen), de jaarlijks terugkerende halve marathon die door THOR wordt
georganiseerd en de Draai van de Kaai. Net als bij de andere middelen geldt ook hier dat Citymarketing
kiest voor On Brand evenementen die de potentie hebben (inter)nationale aandacht te genereren. Daarbij
staat het merk Roosendaal centraal.
De merkwaarden, het thema bereik, de focus op de doelgroep talenten en de criteria van de meetlat zijn
hierin bepalend. In eerste instantie toetst citymarketing of de formule van het evenement voldoet aan de
gestelde criteria. Tevens wordt gekeken of het voldoet aan het gewenste media bereik. Daarnaast kan het
voorkomen dat een evenement niet volledig aan de criteria voldoet, maar dat het vanwege de potentie
interessant is om te branden als Roosendaals event.
Op heel andere schaal kan er aandacht worden gegenereerd met het binnenhalen van landelijke of
internationale congressen. Ook hier is het weer belangrijk dat de aandacht die het genereert, helpt om
het gewenste beeld van Roosendaal te positioneren onder de gekozen doelgroepen. Met name de focus
doelgroep talent is d.m.v. kennis-congressen in combinatie met verrassende evenementen vormen goed
bereikbaar en gewenst. Er zal actief i.s.m. stakeholders zoals De Kring en de exploitant van de Sint Jan
gepitcht worden om dit segment van de congresbranche naar Roosendaal te halen. Daarbij zal met name
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geïnvesteerd moeten worden in meerdaagse congressen. Hiervan is de economische bijvangst
(hotelboekingen, centrumbezoek/shopping en horeca bezoek) van grote waarde.

4.12. Succes delen
Roosendaal zit op goud……..maar als je het niet actief gaat verzilveren heb je er niets aan. Roosendaal
heeft de neiging om bijzondere dingen als gewoon te zien. Deze bescheidenheid is weliswaar een groot
goed maar het zal meer uit zijn schulp moeten kruipen. Geen blaaskakerij over gebakken lucht maar
simpelweg de aantoonbare successen zichtbaar maken, claimen en delen. Dat gaat uiteraard niet vanzelf.
Onderdeel van de citymarketing strategie is dan ook het vieren van feestjes. Feestjes als
markeringsmomenten van het succes, delen en stimuleren van interne trots en bovenal genereren van
(inter) nationale (media) aandacht.
Om landelijke aandacht te krijgen is het noodzakelijk om de bijzondere zaken extra uit te vergroten, te
spinnen en als typisch Roosendaals te framen. Om het succes te claimen, zal het CMB er een zeer actief
citymarketing persbeleid op na houden.

4.13. Rechtsvorm Organisatie
Het Citymarketingbureau Roosendaal zorgt voor de uitwerking van de citymarketing strategie. Hoewel het
CMB sterk is gelinkt aan de gemeente, heeft het een onafhankelijke en autonome positie. Om dat te
waarborgen wordt het Citymarketingbureau Roosendaal vormgegeven als een onafhankelijke
rechtspersoon. Gekozen is daarbij voor een stichting omdat deze rechtsvorm het best aansluit bij de taken
en verantwoordlijkheden van de nieuwe organisatie. Deze nieuwe organisatie is immers, anders dan
bijvoorbeeld een BV, niet gericht op maken van winst en er behoeft ook primair geen rekening te worden
gehouden met de financiële inbreng en daarmee de zeggenschap in de vorm van een aandelen kapitaal
van andere partijen. Hierbij is een vorm van publiek-private samenwerking (pps) het uitgangspunt. Voor
de aansturing is gekozen om het CMB te laten besturen door een eenhoofdige directie
(directeur/bestuurder). Er wordt toezicht gehouden door een raad van toezicht van 5 à 7 personen. De
raad van toezicht wordt zodanig samengesteld dat deze zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen.
De leden worden primair geworven aan de hand van hun specifieke kwaliteiten en expertise (juridisch,
financieel, marketing, politiek en domeinkennis). Maatschappelijke of economische binding met de stad is
een must. Een ‘old boys network’ moet worden voorkomen. De verhouding tussen de raad van toezicht
en directie wordt vastgelegd in de statuten van de Stichting Citymarketingbureau Roosendaal en een
directiestatuut. De raad van toezicht controleert en stuurt met name op het gebied van de realisatie van
de primaire doelstellingen van de stichting en de financiën. De samenhang en samenwerking met
bestaande netwerken, organisaties en stakeholders wordt opgenomen in het directiestatuut. Bij de
verdere uitwerking van de governance zal de Stichting Citymarketing Roosendaal aansluiten op de
‘Roosendaalse voorwaarden voor goed bestuur’.

Er zijn vier redenen om een voorkeur te geven aan dit governance-model:
1. Citymarketing is een (complex) vak
2. Daarvoor is inhoudelijke sturing door een top marketeer (bijvoorkeur Register Marketeer) noodzakelijk,
een marketeer die beschikt over voldoende kennis en ruime ervaring.
3. Aansturing moet proactief, wendbaar en daadkrachtig plaats vinden.
4. Consistentie op de lange termijn is essentieel voor (het succes van) citymarketing. Dat kan alleen als de
besturing is losgeweekt van de waan van de dag en de deelbelangen van partijen.
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4.14. Rol en invloed gemeente
Hoewel we spreken van een pps -constructie is de gemeente de initiatiefnemer en de belangrijkste
financier van citymarketing Roosendaal. Dat betekent dat de gemeente een zeer belangrijke stakeholder
in de citymarketing is. Bij de voorbereidingen van het Citymarketingbureau heeft de gemeente
aangegeven ’slechts’ één van de partners in citymarketing te willen zijn. Citymarketing is immers van en
door de hele stad. Om echter het bureau en daarmee het beleid direct herkenbaar, eenduidig,
consequent en consistent neer te kunnen zetten, neemt de gemeente Roosendaal de financiering in ieder
geval de eerste 4 jaar voor 100% voor haar rekening. Daarna zal en kan gewerkt worden aan een
werkelijke pps (50/50 basis). Maar eerst moet het fundament staan!
Omdat de gemeente naast belangrijkste financier ook de beleidsmaker van de stad is, is de gemeente de
belangrijkste partner voor de nieuwe citymarketingorganisatie, zonder andere partners daarin te kort te
willen doen. In de praktijk kijken andere samenwerking partners er ook op die manier naar.
Belangrijk is dat het gemeentelijk beleid en het citymarketing beleid elkaar versterken. Dat betekent dat
keuzes op elkaar afgestemd moeten worden. Als het goed is, werkt dat twee kanten op.
1. De gemeente neemt het merk Roosendaal als uitgangspunt voor zowel de beleidsvorming als voor het
praktisch dagelijks handelen.
2. Citymarketing sluit vanuit een consistente merkpositionering aan op de in het coalitieprogramma
gestelde doelen, wat iets anders is dan dat ze dezelfde doelen hebben.
▪ Om te beginnen is citymarketing een zaak van langetermijn consistentie. In het gemeentebestuur is dat
niet noodzakelijk het geval. Een nieuw college kan nieuwe keuzes maken, die haaks kunnen staan op
eerder gemaakte keuzes.
Die nieuwe college-keuzes zullen consequenties hebben voor de citymarketing mits ze geen afbreuk doen
aan het lange termijn (merk)beeld dat we willen uitstralen.
▪ Ten tweede is de scope van de gemeente breder dan die van citymarketing. Om met, per definitie,
beperkte middelen toch succes te boeken, is marketingfocus nodig, waar de gemeente voor een veel
bredere inzet kiest.
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4.15. Financiën
De basisfinanciering geschiedt in eerste instantie voor de aankomende vier jaar door de gemeente en
bestaat uit Organisatiekosten en Marketingbudget. De financiering van Roosendaal valt uiteen in en
structurele en incidentele financiering. Voor incidentele projecten met partners is het basisprincipe, het
combineren van budgetten (citymarketingbudget en partnerbudget). Om versnippering te beperken is het
streven om marketingbudgetten te centraliseren. Dit vereist een heroriëntatie van bestaande
budgetten/subsidies. In onderstaande voorstel komt een deel van de dekking uit bestaande budgetten.
Het advies is om na 24 maanden, een vervolg te geven op deze heroriëntatie. Er zal dan werkende wijs
een helder beeld zijn ontstaan van de verschillende budgetten, efficiëntie en effectiviteit van de
verschillende programma’s.
De gemeentelijke financiering voor de periode van 4 jaar (2018 -2022) is als volgt:

2018
incidenteel
1)Personeelskosten
okt t/m dec
Per jaar

€ 88.850

2) Huisvesting huur
huur okt t/m dec
Per jaar

€

3) Huisvesting
Inventaris e.d.
Per jaar

€ 35.000

4) Alg. Kantoorkosten
okt t/m dec
Per jaar

€

5) Vervolg acties
Mrt t/m okt.

2019
structureel

2020

2021

€ 365.000

€ 365.000

€ 365.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€

€

€

2022 PPS

6.650

5.000

5.000

5.000

5.000
€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 350.000

€ 350.000

€ 350.000

€ 200.000

6) Structureel marketing
budget

7) Sub totaal

€ 335.500

€ 750.000

€ 750.000

€ 750.000

8) Dekking uit bestaande
middelen

€ 200.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000
heroriëntatie

TOTAAL (extra)

€ 135.500

€ 600.000

€ 600.000

€ 600.000
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Toelichting
1) Personeelskosten/werkgevers lasten zijn gebaseerd op de CAO Gemeenten 2018.
2) Huur huisvesting is gebaseerd op de gemiddelde m2 huurprijs in het centrum van Roosendaal.
Het begrote bedrag is een deel van de totale huurprijs. Functies en organisaties worden
geconcentreerd (CMB, VVV, Centrummanagement, Evenementenloket) en de huurlasten
gedeeld.
3) Inventaris, opstart kosten/inrichten CMB kantoor e.d.
4) Kantoorkosten zoals verzekeringen, abonnementen, licenties en kantoormaterialen.
5) Zie onderstaande vervolgacties maart t/m oktober.
6) Marketingbudget: evenementen en congres impulsbudget, promotie materiaal,
communicatiemiddelen, content ontwikkeling, netwerk activiteiten, campagne budget,
onderzoeks- en monitoringsbudget, advertising (print en online), social media budget, media en
persbudget.
7) In de bijlage is een tabel opgenomen ter vergelijking met andere steden. Hieruit blijkt dat
Roosendaal met bovenstaande begroting ruim onder het gemiddelde blijft.
8) Dekking 2018 à €200.000,00 is begroot.
Dekking 2019 t/m 2012: Marketingbudgetten en subsidies centraliseren en afromen van
Binnenstad management, VVV, evenementen subsidies (coördinatie en loket),
marketing/communicatiebudgetten gemeentelijke projecten.
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4.16. Vervolgacties
Bij de planning van onderstaande vervolgacties, is 5 november 2018 (officiële jubileumdatum van
Roosendaal) als deadline genomen. Om deze planning te realiseren is het noodzakelijk om de
voorbereidingen in maart te starten. Indien er wordt besloten om onderstaande vervolgacties later te
beginnen, bijvoorbeeld einde april, zal het officiële CMB Roosendaal in januari 2019 van start gaan.
Aan de activiteiten in de voorbereidingsfase (periode maart/april) zijn geen financiële verplichtingen
verbonden, met uitzondering van de uren van de kwartiermaker. De uitvoering van de activiteiten zal na
besluitvorming door de gemeenteraad plaats vinden. Pas dan zullen er financiële verplichtingen worden
aangegaan en executiekosten worden gemaakt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dinsdag 6 maart College B&W (vaststellen)
Donderdagochtend 8 maart persgesprek
Donderdagmiddag 8 maart bijeenkomst met betrokkenen en stakeholders
Voorbereiden introductie campagne (maart en april)
Voorbereiden huisstijlhandboek (maart en april)
Voorbereiden website (maart en april)
Voorbereiden, inventarisatie en content verzamelen t.b.v. promotiemateriaal (maart en april)
Samenstellen/werving Merkteam (start maart)
Opstellen statuten Stichting (maart en april)
Werving en samenstelling RvT leden (maart en april)
Lopende zaken mn. op gebied van brandmanagement begeleiden, afstemmen, regisseren (maart tot
overdracht aan CMB team in oktober)
Vaststellen/besluitvorming gemeenteraad (april)
Start introductie campagne (eind april na besluitvorming raad)
Ontwikkeling huisstijlhandboek op basis logo (eind april na besluitvorming raad)
Basismiddelen ontwikkelen zoals website, brochure, app, etc. (eind april na besluitvorming raad)
Presentaties en lezingen t.b.v. intro citymarketing (april t/m oktober)
Oprichten Stichting (statuten vaststellen en inschrijving april)
Huisvesting (oriëntatie, overeenkomst, inrichten) start eind april en in oktober oplevering
O meetingen (start mei t/m september)
Start werving CMB (na besluitvorming gemeenteraad in april):
.adverteren en reageren (6 weken)
.briefselectie (2 weken)
.gesprekken/benoeming (4 weken)
.opzegtermijn (3 mnd)
.totaal +/-6 maanden.
Medio oktober CMB team in functie/ Directiestatuut opstellen
Jaarplannen 2019 ontwikkelen (inclusief begroting) oktober t/m december
Maandag 5 november (officiële jubileumdatum Roosendaal) officiële start CMB met jaarlijks
BrandEvent (voorbereiding gestart in maart i.s.m. jubileum cie Roosendaal)
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5. Puntsgewijze Samenvatting
Definitie: Citymarketing is zorgen dat meer mensen voor Roosendaal kiezen. Meer bewoners, bezoekers,
bedrijven en talenten.
Hoofddoel: Bijdragen aan de versterking van het vestigingsklimaat en –uiteindelijk- versterking van de
stedelijke economie.

Merk

Merkessentie Roosendaal: De toonaangevende kernwaarden van het ‘merk’ Roosendaal zijn:
• Ondernemend
• Verbindend
• Delen
• Betrokken
Merkpersoonlijkheid: Mensen maken de stad. De merkidentiteit wordt gevormd door de mensen die in
Roosendaal wonen, werken, ondernemen of bezoeken. Op basis van bovenstaande waarden alsmede
bevindingen uit verschillende (imago en perceptie) onderzoeken zoals o.a. Atlas voor gemeenten; plan
Connect; Trendstudie 2017 Platform 31 en Visit Brabant, is Roosendaal archetypisch gezien een
uitgesproken Everyman: toegankelijk; eerlijk; authentiek; sympathiek; behulpzaam en down to earth.
Archetype: De Everyman wordt ook wel de realist, de goeie buur, de meerderheid genoemd.
De Everyman is open, gastvrij en werkt hard. Allen voor één en één voor allen. Everyman organisaties zijn
laagdrempelige comfortabele plekken waar iedereen bij hoort. De Everyman werkt graag samen en draagt
bij aan een sterke deugdzaamheid. Een Everyman merk heeft respect voor zijn omgeving.
Ambities: De citymarketing van Roosendaal richt zich niet alleen op de huidige kenmerken van de stad,
maar ook op de ambities van de stad, nl. het verhogen van de dynamiek, het behalen van groeiresultaat,
het verbinden en stimuleren van mensen en projecten en het verhogen van engagement bij de
doelgroepen.
Meetlat: Naast bovengenoemde kenmerken en ambities wordt een ‘meetlat’ toegevoegd. Alle
activiteiten worden hieraan getoetst. Dat garandeert dat Roosendaal onderscheidende, verrassende
manieren blijft verzinnen om als Everyman speciaal en onderscheidend te blijven.
Criteria: Verrassend, Vindingrijk en Kwaliteit.
Naamgeving en Pay-off:
• Met een one-issue profilering blijven veel kwaliteiten van Roosendaal onderbelicht
• Een keuze voor generalistische benadering is geen keuze, immers alles is niets
• Vaste Pay-off (slogan) is te beperkt of nietszeggend en doet Roosendaal tekort
• Niet vertellen wie Roosendaal is, maar delen wat je aan Roosendaal hebt!
• Door storytelling aangeven welke ruimte/mogelijkheden Roosendaal aan bewoners, bedrijven,
bezoekers en talenten bieden
Ergo: Roosendaal beperkt zich niet tot een vaste slogan die één onderdeel belicht, maar kiest ervoor
te delen hoe Roosendaal ruimte biedt aan bewoners, bedrijven bezoekers en talenten.
Campagnethema: Voor de citymarketing van Roosendaal zal het begrip ‘bereik’ als campagnethema
worden gebruikt. Uit de verschillende brainstormsessies en op basis van beschikbare data is dit een
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logische uitkomst. Iets bereiken is het resultaat van ondernemen plus ambitie (de wil iets te laten slagen,
voor elkaar te krijgen).
Iedereen heeft doelen. Op individueel, groeps- of zakelijk niveau. Doelen hebben we nodig omdat we
dingen willen realiseren. Het is een leidraad en geeft houvast. Als we iets willen bereiken in Roosendaal
dan willen we daar graag moeite voor doen. Het resultaat van iets bereiken is naast materieel of
financieel succes vooral een gevoel trots of geluk. Dit willen we in Roosendaal faciliteren , delen, claimen,
en hiermee willen we andere mensen inspireren.
De Everyman (de persoonlijkheid) is het karakter, de wijze waarop we dat doen.
We claimen het domein ‘bereik’ op rustige, sociale, empathische en betrouwbare wijze.
Visuele identiteit: Kenmerkend voor Roosendaal is het gebruik van de roos. Deze is al terug te vinden
sinds de dertiende eeuw en komt ook terug in het huidige beeldmerk van de stad. Ook bij de nieuwe
merkpositionering is het dus een logische keuze de roos terug te laten komen, gezien de verbintenis met
de stad.
Met de Everyman als uitgangspunt krijgt het beeldmerk per definitie een uiterlijk dat een breed publiek
aanspreekt en derhalve breed inzetbaar is. De visuele identiteit heeft een modern en onderscheidend
uiterlijk, is digitaal toepasbaar, bruikbaar voor de drie domeinen van Roosendaal (Wonen & werken;
Genieten & bezoeken; Ondernemen en werken) en bezit een verbindend karakter.

Organisatie
Doelen CMB:

1. De economische groei en het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
2. Roosendaal positioneren naar de onderscheiden doelgroepen op het campagne thema
‘bereik’ door het versterken van de inhoudelijke waarden en het DNA van de stad.
3.Uitdragen van het profiel, het karakter en de ambities van de stad (de Everyman, de
menselijke maat, de merkwaarden).

Doelgroepen: bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten
Domeinen: wonen & leven, genieten & bezoeken, ondernemen & werken
Doelstellingen en KPI’s: Het doel van marketing lijkt zo simpel. Helaas hebben zelfs veel marketeers het
fout en veronderstellen dat groei het doel is van marketing. Dit zijn niet de doelen, maar de resultaten. Dit
is tevens de reden dat marketing vaak wordt gezien als kostenpost, men verwacht van de afdeling
marketing een bepaalde accountability. Een ROI, return on investment. Helaas is dat een beetje te
kortzichtig. Het echte doel van marketing is veel groter en langduriger. En ook moeilijker haalbaar en
meetbaar. Het werkelijke doel van citymarketing is, het realiseren van 100% klanttevredenheid.
Organisatiemodel: Een ander veel voorkomend misverstand is dat citymarketing wordt gelijkgesteld aan
de formele citymarketing organisatie. En dat citymarketing vervolgens wordt overgelaten aan die
organisatie. Citymarketing is echter een integrale activiteit van de hele stad, waarbij de formele
organisatie een regiserende rol heeft. In de Roosendaalse situatie is dat de enige manier om de stad
stevig in de markt te zetten. Om die reden kiezen we voor een zo klein mogelijke kernorganisatie, met een
zo groot mogelijk netwerk. Want juist daar zit de (stille) kracht van Roosendaal.
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De kernorganisatie: bestaat uit 4,4 fte’s, verdeeld over 6 personen:
Directeur/bestuurder
1,0 ft
Brandmanager/marcom coördinator
0,6 fte
Domein marketeer
0,6 fte
Domein marketeer
0,6 fte
Domein marketeer
0,6 fte
Ondersteuning
0,6 fte
Partners: Het CMB werkt nauw samen met, per domein, verschillende partners in de stad. Daarbij gelden
verschillende gradaties van betrokkenheid.
Eerste schil : Deze bestaat uit uitvoerende partners waarmee het CMB nauw samenwerkt. Deze
partners zijn direct van invloed op de beeldvorming van de stad.
Tweede schil: De tweede schil bestaat uit partners waarmee het CMB incidenteel samenwerkt,
op een meer projectmatige basis. Denk daarbij aan bijvoorbeeld evenementen organisaties.
Derde schil: Hierin zijn alle stakeholders vertegenwoordigd die op de hoogte moeten worden
gehouden.
Merkteam: Het merkteam bestaat uit representanten van belangrijke stakeholders in stad en regio. Een
dynamisch netwerk van marketeers en beleidsmakers uit diverse sectoren met niet één, maar twee
gedeelde passies: marketing en Roosendaal. Op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau,
betrekt het CMB stakeholders via het Marketing netwerk van Roosendaal bij de citymarketing van de
stad.
On brand/off brand strategie: Citymarketing pakt alleen activiteiten op die passen bij het merk
EN
de potentie hebben (inter)nationale aandacht te genereren voor Roosendaal.
Huisvesting: Huisvesting op een zichtlocatie in het centrum van de stad is noodzakelijk. Het moet
representatief zijn voor Roosendaal en het merk uitdragen. Bereikbaar, inspirerend en uitnodigend.
Daarnaast moet het ontmoetingen kunnen faciliteren en een etalage van de stad zijn. Er worden hier
verschillende functies geconcentreerd.
Communicatie: De algemene doelen van de communicatie:
o Het stimuleren van de bekendheid en het imago van Roosendaal
o Roosendaal wordt (inter)nationaal gezien als een verrassende, vindingrijke, ondernemende,
kwalitatieve en verbindende stad waar mensen hun dromen kunnen waar maken en ze hun
doelen kunnen bereiken
o Het aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven
Speerpunten zijn o.a. storytelling, targeting en proactief persbeleid.
Evenementen: Met de juiste evenementen kun je ondubbelzinnig sturen op de beeldvorming van de stad.
Het is een krachtige tool om de gewenste doelgroepen te bereiken en aandacht voor de stad te
genereren. Essentieel is dat het CMB zelf kan beslissen welke evenementen (ster evenementen) ze voor
citymarketing wil inzetten en budget heeft om niet alleen (dwingend) te sturen of faciliteren maar deze
ook indien nodig, zelf naar eigen inzicht te organiseren (zie ook ‘Beleidskader Evenementen Roosendaal’).
Succes delen: Onderdeel van de citymarketing strategie is het vieren van feestjes. Feestjes als
markeringsmomenten van het succes, delen en stimuleren van interne trots en bovenal genereren van
(inter) nationale (media) aandacht.
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Rechtsvorm: Hoewel het CMB sterk is gelinkt aan de gemeente, heeft het een onafhankelijke en
autonome positie. Om dat te waarborgen wordt het Citymarketingbureau Roosendaal vormgegeven als
een onafhankelijke rechtspersoon. Gekozen is daarbij voor een stichting omdat deze rechtsvorm het best
aansluit bij de taken en verantwoordlijkheden van de nieuwe organisatie.
Rol en invloed gemeente: Omdat de gemeente naast belangrijkste financier ook de beleidsmaker van de
stad is, is de gemeente de belangrijkste partner voor de nieuwe citymarketingorganisatie, zonder andere
partners daarin te kort te willen doen. In de praktijk kijken andere samenwerkingspartners er ook op die
manier naar. Belangrijk is dat het gemeentelijk beleid en het citymarketing beleid elkaar versterken. Dat
betekent dat keuzes op elkaar afgestemd moeten worden. Als het goed is, werkt dat twee kanten op
Financiën: Bij de voorbereidingen van het citymarketingbureau heeft de gemeente aangegeven ’slechts’
een van de partners in citymarketing te willen zijn. Citymarketing is immers van en door de hele stad. Om
echter het bureau en daarmee het beleid direct herkenbaar, eenduidig, consequent en consistent neer te
kunnen zetten, neemt de gemeente Roosendaal de financiering in ieder geval de eerste 4 jaar voor 100%
voor haar rekening. Daarna zal en kan er gewerkt worden aan een werkelijke pps (50/50 basis). Maar
eerst moet het fundament staan!
De financiering bestaat uit Organisatiekosten en Marketingbudget. Om versnippering te beperken, is het
streven om marketingbudgetten te centraliseren. Dit vereist een heroriëntatie van bestaande
budgetten/subsidies. Het advies is om na 24 maanden, een vervolg te geven op deze heroriëntatie. Er zal
dan werkende wijs een helder beeld zijn ontstaan van de verschillende budgetten, efficiëntie en
effectiviteit van de verschillende programma’s. De financiering voor 2018 -2021 is €770.000 per jaar.
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6. Bijlage
6.1.

Indicatie marketingbudgetten

Citymarketing

Budget

Inwonertal

Per inwoner

Opmerking

Tilburg

€ 1.970.000

211.600

€ 9,10

onvolledig

Utrecht

€ 5.364.500

334.000

€ 16,10

Eindhoven

€ 5.404.000

223.000

€ 24,25

Breda

€ 2.000.000

181.000

€ 11,05

onvolledig

Leeuwarden

€ 1.600.000

109.000

€ 14,68

onvolledig

Hilversum

€ 1.000.000

89.100

€ 11,23

onvolledig

Gemiddelde

Roosendaal

6.2.

€ 14,40

€ 750.000

77.100

€ 9,73

2021
heroriëntatie

Concept Functieprofielen

Directeur Citymarketingbureau Roosendaal.
Functie omschrijving
Citymarketing is geen doel op zich; het is vooral een middel om strategische doelen goed in de markt te
zetten. Als directeur/bestuurder van Citymarketingbureau Roosendaal ben jij als ervaren senior
marketeer eindverantwoordelijk voor het Citymarketingbureau dat zal bestaan uit drie (domein)
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marketeers, een brandmanager en een secretaresse. Je bent verantwoordelijk voor de corporate strategie
en stuurt op integraliteit. Hierbij zal je strategisch gedreven en resultaatgericht te werk moeten gaan. Je
hebt een helicopterview, onderhoudt het plaatselijke, regionale en (inter) nationale netwerk en legt
verantwoording af aan de RvT. Je hebt naast een functioneel ook een breed inzetbaar ‘politiek’ netwerk
en weet hoe je bruggen moet bouwen tussen je connecties en belanghebbenden.
Je bent:
● Een gepassioneerde senior marketeer met een duidelijke visie op je vakgebied
● Een netwerker pur sang en hebt een breed inzetbaar netwerk
● Communicatief zeer vaardig
● Commercieel gedreven
● Ervaring met het aansturen van een team professionals
● Politiek sensitiviteit
● Tech-savvy
Op jouw CV staat:
● Een relevante afgeronde HBO- of WO-opleiding. (Marketing Nima C niveau)
● Minimaal 10 jaar werkervaring binnen het vakgebied
● Ervaring met het opzetten, ontwikkelen en aansturen van een team
● Aantoonbare ervaring op het gebied van fondsenwerving
● Goede beheersing van de Engelse taal
● Affiniteit met de regio Roosendaal
● Woonachtig in Roosendaal ( of bereid er te gaan wonen)
Wat kan jij verwachten van ons?
● Indicatie salarisschaal 14 op basis van gemeente CAO
● Definitieve CAO keuze moet door RvT bepaald worden
● <overige arbeidsvoorwaarden>
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Brandmanager Citymarketingbureau Roosendaal (0.8FTE).
Functie omschrijving
Als brandmanager bij citymarketingbureau Roosendaal ben jij verantwoordelijk voor een slim en
consistent merkenbeleid. Hierbij neem jij een centrale rol aan en zorg jij voor samenhang tussen de drie
marketingdomeinen van Roosendaal citymarketing: wonen en leven, werk en ondernemen, bezoeken en
genieten. Je bent strategisch sterk en bent in staat om in een omgeving van verschillende belangkoers te
houden. Je bent duidelijk en consequent. Je hebt ervaring als brandmanager en bent er van overtuigd dat
merkdenken de enige weg tot succesvol ondernemerschap is. Uiteraard ben je op de hoogte van de
nieuwe marketing en communicatiestrategieën en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.
Wat breng jij met je mee?
● Je bent ondernemend, accuraat, creatief en tactvol
● Je bent een autoriteit in je vaak
● Je bent duidelijk en consequent
● Je hebt een sterke persoonlijkheid en beschikt over goede communicatieve vaardigheden
● Je bent daadkrachtig en resultaatgericht
● Je bent in het bezit van een gezonde dosis humor
● Je bent tech-savvy
● Je bent een visionair met een hands-on mentaliteit en kunt zelfstandig initiatieven ontplooien
● Je krijgt energie van nieuwe ideeën en innovaties
Op jouw cv staat:
● Een relevante afgeronde HBO- of WO opleiding (communicatie of commerciële economie)
● Minimaal 5-10 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied als brandmanager of
soortgelijke functie
● Ervaring aan bureauzijde verreist
● Affiniteit met de regio Roosendaal.
● Goede beheersing van de Engelse taal
Wat kan jij verwachten van ons?
● Indicatie salarisschaal 12 op basis van gemeente CAO
● Definitieve CAO keuze moet door RvT bepaald worden
● (overige arbeidsvoorwaarden)
Marketeer Citymarketingbureau Roosendaal, domein: wonen en leven (0.6 FTE).
Functie omschrijving
Als marketeer ben je onderdeel van het onafhankelijk Citymarketingbureau van de gemeente Roosendaal.
Je bent de strategische schakel tussen het ontwikkelen en het uitvoeren van strategische marketing
projecten binnen het domein wonen en leven. Je bent maatschappelijk georiënteerd en je kan je goed
verplaatsen in de behoeften en wensen van de (toekomstige) bewoners van Roosendaal. Daarnaast ben je
op de hoogte van de laatste in’s en out’s van je eigen vakgebied. Jouw taak bestaat uit het ontwikkelen
van innovatieve strategieën en je kunt deze duidelijk uiteenzetten en communiceren met de uitvoerders
en stakeholders.
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Wat breng jij met je mee?
● Je bent een strategisch denker en creatief gedreven
● Je bent een slimme netwerker
● Je hebt een sociale persoonlijkheid, bent vindingrijk en gaat resultaatgericht te werk
● Je bent in het bezit van een gezonde dosis humor
● Je bent tech-savvy
● Je hebt een hands-on mentaliteit en kunt zelfstandig initiatieven ontplooien
● Je bent van nature ondernemend ingesteld, nieuwe ideeën en innovaties geven jou energie
● Je bent een actieve levensgenieter
Op jouw cv staat
● Een relevante afgeronde HBO/WO opleiding (marketing, communicatie)
● Minimaal 5-10 jaar werkervaring als marketeer
● Aantoonbare ervaring op het domein “wonen en leven”
● Affiniteit met de regio Roosendaal
● Goede beheersing van de Engelse taal
Wat kan jij verwachten van ons?
● Indicatie salarisschaal 11 op basis van gemeente CAO
● Definitieve CAO keuze moet door RvT bepaald worden
● <overige arbeidsvoorwaarden>
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Marketeer Citymarketingbureau Roosendaal, domein: genieten en bezoeken (0.6 FTE).
Functie omschrijving
Als marketeer ben je onderdeel van het onafhankelijk Citymarketingbureau van de gemeente Roosendaal.
Je bent de strategische schakel tussen het ontwikkelen en het uitvoeren van strategische marketing
projecten binnen het domein genieten en bezoeken. Je kan je goed verplaatsen in de behoeften en
wensen van de bezoekers aan Roosendaal Je hebt kennis van marketing, hospitality en de leisure branche.
Daarnaast ben je op de hoogte van de laatste in’s en out’s van deze vakgebieden. Jouw taak bestaat uit
het ontwikkelen van innovatieve strategieën omtrent het bovenstaande thema en je kunt deze
strategieën duidelijk uiteenzetten en communiceren met de uitvoerders en stakeholders.
Wat breng jij met je mee?
● Je bent een strategisch denker en creatief gedreven
● Je bent een slimme netwerker
● Je hebt een sociale persoonlijkheid, bent vindingrijk en gaat resultaatgericht te werk
● Je bent in het bezit van een gezonde dosis humor
● Je bent tech-savvy
● Je hebt een hands-on mentaliteit en kunt zelfstandig initiatieven ontplooien
● Je bent van nature ondernemend ingesteld, nieuwe ideeën en innovaties geven jou energie
● Je bent een actieve levensgenieter
Op jouw cv staat
● Afgeronde relevante HBO/WO opleiding (marketing, communicatie, hospitality)
● Minimaal 5-10 jaar werk ervaring als marketeer
● Aantoonbare ervaring op het domein ‘bezoeken en genieten’
● Affiniteit met de regio Roosendaal
● Goede beheersing van de Engelse taal
Wat kan jij verwachten van ons?
● Indicatie salarisschaal 11 op basis van gemeente CAO
● Definitieve CAO keuze moet door RvT bepaald worden
● <overige arbeidsvoorwaarden>
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Marketeer Citymarketingbureau domein: Ondernemen en werken (0.6 FTE).
Functieprofiel
Als marketeer ben je onderdeel van het onafhankelijk Citymarketingbureau van de gemeente Roosendaal.
Je bent de strategische schakel tussen het ontwikkelen en het uitvoeren van strategische marketing
projecten binnen het domein ondernemen en werken. Je bent van nature ondernemend ingesteld,
nieuwe ideeën en innovaties geven jou energie, en je weet hoe je het beste kan communiceren met een
uiteenlopend scala aan ondernemers. Daarnaast ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelen binnen
jouw domein en ben je op de hoogte van de laatste in’s en out’s van je vakgebieden. Jouw taak bestaat
uit het ontwikkelen van innovatieve strategieën omtrent het bovenstaande thema en kunt deze
strategieën duidelijk uiteenzetten en communiceren met de uitvoerders en stakeholders.
Wat breng jij met je mee?
● Je bent een strategisch denker en creatief gedreven
● Je bent een slimme netwerker.
● Je hebt een vlotte persoonlijkheid, bent vindingrijk en gaat resultaatgericht te werk
● Je bent in het bezit van een gezonde dosis humor.
● Je bent tech-savvy
● Je hebt een hands-on mentaliteit en kunt zelfstandig initiatieven ontplooien
● Je bent van nature ondernemend ingesteld, nieuwe ideeën en innovaties geven jou energie
Op jouw cv staat
● Afgeronde relevante HBO/WO opleiding (marketing, communicatie, commerciële economie).
● Minimaal 5-10 jaar werkervaring als marketeer
● Affiniteit met de regio Roosendaal.
● Aantoonbare binnen het domein: Werken en ondernemen.
● Goede beheersing van de Engelse taal

Wat kan jij verwachten van ons?
● Indicatie salarisschaal 11 op basis van gemeente CAO
● Definitieve CAO keuze moet door RvT bepaald worden
● <overige arbeidsvoorwaarden>
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Secretaresse Citymarketingbureau Roosendaal (0.8 FTE).
Functie omschrijving
Als secretaresse is jouw rol het verlenen van secretariële en administratieve ondersteuning aan de
citymarketeers, brandmanager en directeur van het Citymarketingbureau Roosendaal. Je voert
professioneel agendabeheer, verzorgt correspondentie en doet ondersteunende werkzaamheden voor
het team. Je bent een belangrijk verlengstuk van het management en draagt actief bij aan een prettige
werksfeer. Je werkt collegiaal en nauw samen met de rest van het team.
Wat breng jij met je mee?
● Je bent initiatiefrijk
● Je hebt een meegaande, stressbestendige werkhouding.
● Je hebt een representatief voorkomen, en bent prettig in contact en in communicatie.
Op jouw cv staat
● Een voltooide havo of vwo-opleiding, gevolgd door een secretariële of commercieel
administratieve opleiding.
● Relevante secretaresse en/of support ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de
marketing branche.
● Een handige gebruiker van alle MS Office applicaties en andere software pakketten.
● Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
● Bij voorkeur woonachtig in of nabij Roosendaal.
Wat kan jij verwachten van ons?
● Indicatie salarisschaal 7 op basis van gemeente CAO
● Definitieve CAO keuze moet door RvT bepaald worden
● <overige arbeidsvoorwaarden>
Mogen wij ons nog even voorstellen? (toevoegen aan elk afzonderlijk profiel)
Het CMB is de centrale Citymarketing organisatie van de stad Roosendaal. Het is een organisatie in
ontwikkeling. Doel van Roosendaal Marketing is een maximale bijdrage te leveren aan de economische,
maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de stad. Wij willen stimuleren dat meer mensen kiezen
voor Roosendaal. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op bewoners, bezoekers en bedrijven. Wat wij
doen moet verassend, vindingrijk en van hoge kwaliteit zijn. Alleen dan kunnen wij ons doel bereiken:
Roosendaal op de kaart brengen in Nederland.
De kernwaarden van het Citymarketingbureau Roosendaal zijn: Inspirerend, verbindend en innovatief.
• Inspirerend: Het CMB wil haar stakeholders inspireren en biedt ook een inspirerend werkklimaat voor
medewerkers.
• Verbindend: Het CMB verbindt in én met de stad. Ze bundelt de krachten van stakeholders. En heeft
daardoor een versterkende werking op de eigen marketingactiviteiten van verschillende partners,
ondernemers en initiatiefnemers in Roosendaal. Kortom: het CMB werkt altijd aan synergie.
• Grensverleggend: Het CMB van het Citymarketing Bureau typeren zich als innovatief en zijn in hun
professionaliteit vernieuwend en grensverleggend. Ze richten zich primair op het verbeteren en
verder brengen van bestaande en nieuwe initiatieven in Roosendaal.
Bovenstaande kernwaarden zijn van groot belang voor ons en daarom hechten wij hier veel waarden
aan. Als sollicitant verwachten wij dat deze waarden in jouw DNA zitten.
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