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Inleiding

de stad. In die gezamenlijkheid zit de kracht. Het 

Meerjarenplan Citymarketing Arnhem 2022-2025 

beschrijft wat we gaan doen, hoe we dat gaan 

doen en ook: waarom we dat gaan doen. 

Hieronder een beknopte weergave van dat 

meerjarenplan: strategische keuzes, de vertaal-

slag naar activiteiten en de wijze waarop een en 

ander wordt georganiseerd.

2. Aansprekend product + sterk 
imago
Om dat te realiseren moeten zowel het aanbod 

(het ‘product Arnhem’ in ruime zin) als de 

communicatie over dat aanbod op orde zijn. 

Of beter gezegd: excellent zijn. Het is nooit prettig 

als mensen -en dan vooral de doelgroepen op 

wie wij ons richten- een onvolledig, achterhaald, 

onjuist beeld hebben van Arnhem. Ook een sterk 

merk Arnhem is een middel en onderdeel van 

de citymarketingaanpak. Het ‘productaanbod’ is 

veelomvattend: van toeristisch aanbod tot 

betekenisvolle banen, van bereikbaarheid tot 

opleidingen, van woningaanbod tot musea. En 

nog zo veel meer. Effectieve communicatie moet 

ervoor zorgen dat de mensen en organisaties 

die ervan op de hoogte moeten zijn, dat ook 

daadwerkelijk zijn. 

De afgelopen drie jaar heeft Stichting City-

marketing Arnhem, in samenwerking met de 

gemeente en diverse organisaties in de stad en 

regio, belangrijke keuzes gemaakt en stappen 

gezet. In de periode 2022-2025 bouwen we 

verder op de basis die is gelegd. Het uitgangs-

punt daarbij: citymarketing kan pas echt 

succesvol zijn, door optimaal samen te werken.

Vele organisaties in Arnhem kunnen een rol 

vervullen bij de promotie van de stad. En velen 

hebben baat bij een effectieve promotie van 

1. Citymarketing als middel

De marketing van Arnhem is onlosmakelijk 

verbonden met de stedelijke, ruimtelijke, 

sociaaleconomische, maatschappelijke opgaven 

van de stad. Het doel van de citymarketing van 

Arnhem: het interesseren, aantrekken en 

behouden van de voor Arnhem belangrijke doel-

groepen. Om er te werken, wonen, recreëren, 

ondernemen, studeren, plezier te hebben. Als 

we niet in staat zijn voldoende mensen voor 

Arnhem te (blijven) interesseren, is dat niet goed 

voor een duurzame ontwikkeling van de stad. 

Effectieve citymarketing draagt bij aan welvaart 

en welzijn van Arnhem. Aan een vitale, levendige 

stad (én regio) die in balans is.

I. Strategie → II. Actie → III. Organisatie
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Twee gebieden waarop Arnhem ook internatio-

naal een sterke positie inneemt: de kennis om 

bij te dragen aan de energietransitie en de 

expertise op gebied van de verduurzaming van 

het mode-ecosysteem.

3. De aandachtspunten in de 
citymarketing van Arnhem

Veel gaat er goed, maar er zijn ook onbenutte 

mogelijkheden en verbeterpunten. Arnhem heeft 

een sterk en aansprekend aanbod, maar we 

moeten het met elkaar beter zien te verkopen. 

Vooral de communicatie, het imago heeft aan-

dacht nodig: te veel mensen weten onvoldoende 

wat Arnhem te bieden heeft. Dat is zonde, want 

een te grote onbekendheid zit het behalen van 

de stedelijke doelen van Arnhem in de weg. 

Bescheidenheid is een mooie eigenschap, maar 

té bescheiden of introvert zorgt ervoor dat we 

minder goed bekend komen te staan dan de 

stad verdient. Enkele voorbeelden van wat 

aandacht nodig heeft: meer bezoekers weten te 

interesseren voor een meerdaags bezoek; human 

capital, gelet op de vele openstaande 

vacatures; de acquisitie van internationale 

congressen; goede dienstverlening aan expats. 

En vooral: het vele moois dat Arnhem te bieden 

heeft met elkaar nóg beter uitdragen.

4. Wat motiveert Arnhem, de ‘why’ 
van Arnhem

Arnhem is ervan overtuigd dat uitdagingen dicht-

bij (in eigen stad) en verder weg (wereld) alleen 

door nauwe samenwerking effectief kunnen 

worden aangepakt. Niemand, ook geen stad, 

is expert in alles. Als je over bepaalde kennis 

beschikt, schept dat een verantwoordelijkheid: in 

de eerste plaats naar je eigen stad en bewoners 

maar meteen daarna naar de wereld om ons 

heen. Juist door kennis en enthousiasme bijeen 

te brengen, door bruggen te slaan, kunnen we 

gezamenlijk veel realiseren. Daar draagt 

Arnhem heel graag aan bij. Vooral rond de 

thema’s energietransitie en duurzame mode. 

Dat doen we als teamspeler. Als essentiële, vitale 

schakel in de keten. Dat is goed voor Arnhem en 

voor de wereld om ons heen.

Als Arnhem kennen we de waarde van vrijheid 

en de waarde van groen. Dat motiveert ons om 

vrijheid te koesteren en vol energie en passie 

voor duurzame ontwikkeling te gaan. De 

bewogen geschiedenis van Arnhem en de 

groene, unieke locatie van de stad dragen bij 

aan die motivatie. Arnhem beseft uit eigen 

ervaring hoe waardevol vrijheid en hoe belangrijk 

duurzaamheid is. Op creatieve en effectieve 

manier werken we daar vol energie aan, 

samen met partners in de stad, regio, Nederland 

en internationaal. 

5. De relevantie van Arnhem

Relevant zijn vinden we belangrijker dan uniek 

zijn. Als je ertoe doet, als stad om te werken, 

te wonen, te bezoeken, dan word je gekozen. 

Arnhem is op verschillende terreinen een speler 

van formaat, van betekenis. Arnhem kan en hoeft 

niet op alle terreinen te excelleren. Dat kan geen 

enkele stad. Arnhem is op een aantal gebieden 

van veel (meer)waarde, en draagt bij aan het 

oplossen van belangrijke maatschappelijke 

uitdagingen. Biedt tegelijkertijd relevante 

opleidingen en betekenisvolle banen. Er vinden 

wereldwijd cruciale transities plaats. Bij de 

transities rond energie en het mode-ecosysteem 

vervult Arnhem een rol van betekenis. Ook de 

hands-on mentaliteit, praktisch en oplossings-

gericht ingesteld zorgt voor de relevantie van 

Arnhem. Voor bezoekers zit de relevantie naast 

de unieke ligging (stad & groen) in het aanspre-

kende culturele- en vrijetijdsaanbod.

6. Met energie

Energie is hét sterke punt van Arnhem. Het gaat 

daarbij om slimme innovaties, vindingrijke 

oplossingen, elektriciteit, certificeren en testen. 

Ook rond waterstof vinden waardevolle 

ontwikkelingen plaats. Een belangrijke kracht van 



I. 
St

ra
te

gi
e

4

Arnhem en de regio ligt op het gebied van 

decentrale, geïntegreerde systemen: smart 

energy hubs, opslag, veilige en betrouwbare 

energienetwerken. Met een organisatie als 

Connectr die hierin een centrale rol vervult in 

Arnhem en regio. Het draait ook om de energie 

van mensen. Het woord ‘energie’ staat dan ook 

voor zowel de sector c.q. economische activiteit 

als voor de energieke sfeer waar vele Arnhem-

mers voor zorgen.

De energie van Arnhem loopt als een rode draad 

door veel activiteiten heen.

7. Merkwaarden en identiteit van 
Arnhem als rode draad

De drie merkwaarden van Arnhem zijn: Groen, 

Creatief en Vrij. Deze elementen zijn onlosma-

kelijk verbonden met de identiteit van Arnhem. 

Op veel manieren komen Groen, Creatief en Vrij 

naar voren: in de talloze prachtige initiatieven 

en evenementen, bij de innovaties en creativiteit 

van ondernemers, in het aanbod van de onder-

wijsinstellingen, enzovoorts. Tegelijkertijd geven de 

merkwaarden richting als het gaat om het maken 

van keuzes, zoals bij gebiedsontwikkeling en 

andere stedelijke opgaven. De identiteit van 

Arnhem passen we toe in het beleid van Arnhem. 

De combinatie van groen, creatief en vrij zorgt 

voor de energie die kenmerkend is voor Arnhem.

8. Citymarketing en 
maatschappelijke uitdagingen

De citymarketing van Arnhem zien wij niet los 

van de sociaalmaatschappelijke uitdagingen 

van de stad. De bewoners vormen feitelijk de 

belangrijkste doelgroep van een stad. Geen stad 

kan alles, elke stad kan wel iets. Dat geldt ook 

voor individuen. Iedereen levert iets van waarde. 

We vormen allemaal een schakel in de keten.  

We zetten dan ook in op de combinatie van 

excelleren én koesteren: bij de citymarketing van 

Arnhem zorgen we ervoor dat we op bepaal-

de gebieden excelleren, zelfs op internationaal 

terrein. Tegelijkertijd koesteren we alle bijdragen, 

groot en klein. Citymarketing Arnhem benadrukt 

het belang van solidariteit in de stad. Ook zoiets 

als ‘hoger’ opgeleid en ‘lager’ opgeleid is een 

nogal ouderwetse kijk op de realiteit.

9. Samenwerking met de regio

Een krachtige regio is belangrijk voor Arnhem. 

En tegelijkertijd draagt Arnhem bij aan de kracht 

en positionering van onze regio. Het werkt als 

tweerichtingsverkeer. De samenwerking binnen 

de Groene Metropoolregio, waaronder de 

koppelingen tussen Arnhem en Nijmegen; de 

samenwerking met bijvoorbeeld de FoodValley 

region: als regio hebben we een ijzersterk verhaal 

met Food-Energy-Health.

10. Sustainable Development Goals 
(2016-2030)

Wereldwijd wordt tussen 2016 en 2030 gewerkt 

aan 17 duurzame doelen, de Sustainable 

Development Goals (SDG’s). Het is de gezamen-

lijke agenda van de wereld, als opvolger van de 

Millennium doelen (2000-2015). Vanuit het per-

spectief van een (inter)nationaal aansprekende

positionering is het interessant om als Arnhem, 

waar mogelijk en relevant, de koppeling te 

maken met deze SDG’s. Ook in de afstemming 

met Den Haag en Brussel. Als stad van enige 

omvang richt je je uiteraard niet op slechts 1 SDG. 

Tegelijkertijd is het goed om te kijken rond welke 

SDG’s Arnhem van grote waarde is, zoals SDG 7 

(affordable and clean energy).
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1. Samen werken we aan de 
marketing van Arnhem

De nadruk ligt op samenwerking: we bouwen 

aan een netwerk van bedrijven en organisaties 

die actief & bewust bijdragen aan de marketing 

van Arnhem. De vele mooie organisaties, 

initiatieven, evenementen, ondernemers en 

bewoners maken de stad. En velen dragen bij 

aan de beeldvorming over de stad. In de periode 

2022-2025 zet Citymarketing Arnhem vol in op 

het ontwikkelen en uitbouwen van een actief en 

energiek citymarketingnetwerk. Wij informeren, 

inspireren, en stellen de partijen in Arnhem in 

staat om een actieve rol te vervullen.

2. We passen effectieve principes 
toe

Citymarketing bestaat voor een belangrijk deel 

uit het met discipline toepassen van simpele  

principes, zoals ‘many actions, big difference’. 

Als alle organisaties in Arnhem, klein en groot, in 

hun communicatie de kracht van Arnhem mee-

nemen, is dat onbetaalbaar. Zoals op websites, 

in sociale media, in personeelsadvertenties, als je 

op een congres spreekt, en vele andere momen-

ten. We laten geen kans onnodig onbenut.

Een ander principe is: maatwerk & rode draad 

(in combinatie met specifieke boodschappen 

richting de verschillende doelgroepen). Altijd de 

identiteit van Arnhem laten doorklinken.

We benutten kansen die we niet onbenut mogen 

laten. Zoals aandacht in de pers via een actief 

persbericht.

We passen de juiste tone of voice toe en 

benutten aansprekende symboliek, in lijn met de 

strategische keuzes, zoals de ‘why’ van Arnhem, 

de intrinsieke motivatie. Citymarketing Arnhem 

zorgt voor de juiste informatie en inspiratie.

3. Website citymarketingarnhem.nl 
(incl. toolkit)

In 2022 lanceert Citymarketing Arnhem een 

nieuwe website, als aanvulling op de bestaande 

website www.ditisarnhem.nl.

Op www.ditisarnhem.nl worden vooral de aan-

sprekende voorbeelden getoond, verhalen van 

en met ondernemingen en organisaties laten zien 

waar Arnhem voor staat. Dit als eerste kennis-

making voor diverse klantgroepen, en met een 

verdieping op andere websites van partners in 

de stad. De nieuwe website 

www.citymarketingarnhem.nl is gericht op de 

bedrijven en organisaties in Arnhem en heeft als 

doel te informeren, te inspireren en partijen in de 

stad in staat te stellen een actieve rol te vervul-

len bij de promotie van de stad. Op die manier 

bouwen we aan een actief netwerk van ‘ambas-

sadeurs’ en organisaties die het verhaal van

Arnhem als troef benutten in hun eigen 

communicatie. Een online toolkit biedt aanspre-

kend materiaal, rechtenvrij en zonder kosten.

4. Buitenruimte en binnenstad

De uitstraling van de binnenstad en de buiten-

ruimte draagt bij aan het beeld dat inwoners en 

bezoekers van Arnhem hebben. Het is belangrijk 

dat de identiteit van de stad zichtbaar, voel-

baar en merkbaar is. Samen met onder andere 

Platform Binnenstad Arnhem werken we hier 

verder aan. Te denken valt aan de zichtbaarheid 

van innovaties op gebied van de energietransi-

tie. Ook via evenementen, tijdelijke en blijvende 

exposities wordt de identiteit beter zichtbaar in 

de stad.
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5. Samenwerking met regio, NL en 
internationaal

In de uitvoering trekken we op met partijen in de 

regio, met NL branding en partners internationaal.

Rond evenementen, persaandacht, congres-

acquisitie, en op andere gebieden kan de kop-

peling met NL branding (solving global challenges 

together) gemaakt worden. Ook zal met buiten-

landse partners, zoals steden die net als Arnhem 

graag willen en kunnen bijdragen aan het 

realiseren van cruciale transities, worden gewerkt 

aan activiteiten die zowel meetbaar effect 

hebben op die transities als aan het nog beter 

op de kaart zetten van Arnhem.

6. De ‘energie’ van Arnhem 
toepassen in de praktijk

Op basis van de focus en strategische keuzes 

gaat er in de periode 2022-2025 veel aandacht 

uit naar het thema energie. Rond evenementen, in 

de communicatie, bij de innovaties van kleine en 

grote bedrijven en (kennis)instellingen. 

Aansprekende verhalen die te maken hebben 

met de bijdrage van Arnhemse bedrijven en 

instellingen rond opgaven van de energietransitie. 

We leggen energieke dwarsverbanden met de 

creatieve sector, met kunst, cultuur en sport.

 

1. Citymarketing: velen vervullen 
een rol

De citymarketing van Arnhem vraagt om een 

slimme rolverdeling. We organiseren het op een 

logische manier, waarbij ieders expertise opti-

maal benut wordt. Zoals in elke stad zijn ook in 

Arnhem verschillende organisaties betrokken bij 

onderdelen van de citymarketing van Arnhem. Er 

zijn experts op verschillende deelgebieden en op 

de verschillende doelgroepen.  

2. De rol van Stichting Citymarketing 
Arnhem

Stichting Citymarketing Arnhem vervult een 

centrale, coördinerende ‘regierol’. Citymarketing 

Arnhem is niet eindverantwoordelijk voor alle 

onderdelen van de promotie van Arnhem. Wel is 

de stichting bij alle onderwerpen betrokken, op 

de achtergrond of meer in een coördinerende rol. 

We zoomen in naar specifieke uitdagingen per 

doelgroep, we zoomen uit om het grotere plaatje 

steeds in beeld te hebben, en om de relevante 

dwarsverbanden te zien. Ook het bewaken en 

verder versterken van het merk Arnhem is een rol 

van Citymarketing Arnhem.

3. Focus 

In de periode 2022-2025 krijgen bepaalde 

onderwerpen specifieke aandacht, zoals rond 

energie, mode, marketing-intelligence (in samen-

werking met gemeente Arnhem). Dat betekent 

ook voor de interne organisatie dat de nadruk 

ligt op strategie, regie, verbinden en versterken. 

Op het bouwen van een citymarketing netwerk 

in de stad. De focus van Citymarketing Arnhem 

zal niet op uitvoerende taken en (tijdelijke) 

campagnes liggen. Die uitvoering gericht op 

specifieke doelgroepen ligt in de meeste gevallen 

bij de experts op deelgebieden en doelgroepen.

I. Strategie → II. Actie → III. Organisatie
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4. Effectieve principes bij de 
 organisatie

Voor de begroting en financiering van de city-

marketing en de activiteiten van Citymarketing 

Arnhem in het bijzonder hanteren we enkele 

uitgangpunten, zoals een basisbegroting voor 

de minimale activiteiten en projectfinanciering 

voor aanvullende, essentiële activiteiten. In 2022 

worden verschillende financieringsmogelijkheden 

onderzocht. 
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5. Meetbaarheid doelstellingen

We hanteren ambitieuze en tegelijkertijd haalbare 

doelen. Op basis van prestatie-indicatoren 

stellen we vast of we de doelen bereiken.  Het 

gaat vooral om vragen als: wat gaat er goed, 

wat moet beter, op welke manier pakken we 

dat aan in Arnhem, welk effect hebben de 

activiteiten. Daarnaast: op welke zaken heb je 

invloed, ‘aan welke knoppen kan je draaien’. 

Een wereldeconomie die inzakt of een pandemie: 

daarop hebben we weinig invloed, maar op heel 

veel andere zaken wel. 

Dit document vormt een samenvatting van het 

Meerjarenplan Citymarketing Arnhem 2022-

2025. Neem bij vragen over de samenvatting of 

interesse in het volledige plan contact op met 

info@citymarketingarnhem.nl.

Foto 1: Gelders archief

Foto 2: Marco Derksen

Foto 3: Focus Filmtheater

Foto 4: Marco Derksen

Foto 5: Rozet
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Stichting Citymarketing Arnhem

Bovenbeekstraat 21

6811 CV  Arnhem

info@citymarketingarnhem.nl

www.citymarketingarnhem.nl


