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WAT GAAN WE DOEN?

Een geloofwaardig imago moet ondersteund worden door voldoende bewijzen. 
We vertellen niet alleen wat we zijn, maar zorgen er ook voor dát we dat zijn. We werken daarom 
niet alleen aan de promotie van de stad maar ook aan het product. 

1. PRODUCT
Met productontwikkeling doelen we op 
concrete veranderingen in de stad op bijvoor-
beeld het terrein van wonen, evenementen en 
bedrijfsleven. Een goed voorbeeld in de 
openbare ruimte is de recente invulling van 
twee lege plekken in de binnenstad: 
de Bartoktuin bij het kenniscluster en de WiFi-
tuin bij de ingang van het station aan de 
Sonsbeekzijde. Hierin komen de kernwaarden 
groen, creatief en Arnhemse zakelijkheid in de 
stad goed voor het voetlicht. Om deze 
productontwikkeling aan te jagen, legt de 
citymarketingcoördinator verbindingen met 
relevante beleidsvelden binnen de gemeente 
en met de partners in de stad. In de 
uitvoeringsagenda is een eerste serie 
activiteiten en projecten genoemd. 

2. PROMOTIE
We willen de kwaliteiten van de stad in de etalage zetten die onderscheidendheid zijn, aantrekkelijk 
voor de doelgroepen en aansluiten bij het imago van Arnhem. We doen dat door:

Promotiecampagne
Een baseline campagne die door de gemeente gefinancierd wordt en waar Arnhemse bedrijven en 
instellingen bij aan kunnen haken. Groen, creatief en Arnhemse zakelijkheid staan hierin als 
merkwaarden centraal. We gaan hiervoor de huidige campagne van een nieuwe creatieve invulling 
voorzien. Het merk Made in [Arnhem] blijft overeind.

Marketingondersteuning 
We bieden marketingondersteuning voor een beperkt aantal activiteiten die een grote imagofunctie 
hebben. Daarnaast kiezen we voor eenmalige ondersteuning van activiteiten en initiatieven die 
bijdragen aan de productontwikkeling voor de bewijsvoering in de citymarketing.

De volledige Citymarketingvisie 2012-2015 is te bekijken op www.arnhem.nl/citymarketing 
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1. inleiding

In een snel veranderende wereld wordt Arnhem in toenemende mate beïnvloed door processen en gebeur-
tenissen van buitenaf. Deze externe invloeden zijn soms als stad direct te sturen. Voor een steeds groter deel 
van deze invloeden geldt dat echter niet. Voorbeelden zijn de Eurocrisis en vergrijzing van de Nederlandse 
bevolking. Dat betekent niet dat Arnhem stuurloos is overgeleverd aan de buitenwereld. Door actief in te 
spelen op kansen in de markt en bedreigingen voor te zijn, kan Arnhem invloed uitoefenen op hoe externe 
factoren doorwerken op de stad. Citymarketing is een belangrijk instrument om Arnhem hierbij te helpen. 

De inzet van citymarketing is om samen met betrokken partijen in de stad de unieke en onderscheidende 
eigenschappen van Arnhem zo te positioneren dat relevante doelgroepen een aantrekkelijke basis hebben 
om voor Arnhem te kiezen. Op die manier bouwt citymarketing aan de positionering van Arnhem. 
Dat leidt tot een sterkere concurrentiepositie, waarmee de stad haar sociaaleconomische vitaliteit kan 
behouden en versterken.

Citymarketing bouwt aan de aantrekkelijkheid van het imago van de stad en draagt daarmee bij aan het 
aantrekken en vasthouden van relevante doelgroepen. Dit zijn bewoners, bedrijven, investeerders, bezoekers, 
werknemers en studenten. 

1.1   aanleiding
Sinds 2006 voert Arnhem – deels samen met partners in de stad – de stadspromotiecampagne ‘Made in 
Arnhem’. Het doel van die campagne is Arnhem meer en beter bekend te maken. De campagne heeft een 
succesvolle start gehad, maar na een aantal jaren is er behoefte aan verdere verdieping en een scherper 
afwegingskader. Ook vanuit het stadsprogramma ‘Aantrekkelijke centrumstad’ wordt aangegeven dat 
Arnhem zich nog krachtiger kan profileren op haar sterke kanten. Dit beeld wordt ook onderschreven door 
recente rapporten van onder andere het Nicis1. In de MJPB 2009-2012 heeft de gemeenteraad dan ook 
besloten structureel geld beschikbaar te stellen om de campagne met de bestaande intensiteit voort te 
zetten en de citymarketing inhoudelijk en in de uitvoering aan te scherpen. Dat betekent ook dat er een stap 
gemaakt moet worden van promotie naar marketing van de stad. Productontwikkeling2 moet hand in hand 
gaan lopen met de stadspromotiecampagne.

1.2   Vraagstelling
Vanuit het stadsprogramma ‘Aantrekkelijke centrumstad’ is destijds de opdracht geformuleerd een visie op 
de citymarketing voor Arnhem te ontwikkelen. De conceptvisie 'Bouwen aan een groene en creatieve stad: 
Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem', is in februari 2010 vastgesteld door het college. Daarin 
zijn de waarden 'groen' en 'creatief' naar voren gekomen. De conceptvisie is in dit stuk verder uitgewerkt en 
geconcretiseerd. Daarmee biedt deze visie een strategische uitvoeringsagenda en een advies voor de borging 
van de citymarketing in de gemeentelijke organisatie. De visie sluit net als de eerdere conceptvisie aan bij de 
ambities en sterke kanten van de stad. Daarbij is nadrukkelijk gekozen om het concept ‘Made in Arnhem’ te 
behouden en voort te bouwen op de bestaande successen en ervaringen.

 

1 Trends en ontwikkelingen in Arnhem. Koos van Dijken en Wim Hafkamp (Nicis, 2009).
2 Met productontwikkeling doelen we op de ontwikkeling van concrete zaken, zoals de gebouwde omgeving, diensten, activiteiten,  voorzieningen e.d.
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2. inzet citymarketing voor

 arnhem

2.1   identiteit in vogelvlucht
Citymarketing draait om keuzes maken over wat je wel of niet over de stad vertelt aan doelgroepen. Voordat 
die keuzes gemaakt worden, is het zaak kort stil te staan bij de identiteit van de stad. Uiteraard kent iedere 
poging om de identiteit van Arnhem te vatten zijn tekortkomingen. Tegelijkertijd komt uit diverse stukken en 
gesprekken3 een herkenbaar beeld naar voren. 

Arnhem is op de eerste plaats een stad van vele kwaliteiten. Het is een groene stad en tegelijkertijd een stad 
met een hoogstedelijke culturele en creatieve dynamiek, wat onder andere blijkt uit de Arnhem Mode 
Biënnale, World Statues en de Sonsbeek Internationale Beeldententoonstelling. De stad kent rustige plekken, 
maar ook drukke delen. Zo loop je vanuit de drukte op het nieuwe station zo de groene oase van het 
Sonsbeekpark in. Het vrijetijdsaanbod van Arnhem is veelzijdig, variërend van een rijk horeca- en winkel-
aanbod tot bekende grote attracties als het Gelredome/Vitesse, Burgers’ Zoo en het Nederlands 
Openluchtmuseum. 

In cultureel opzicht stijgt Arnhem met instellingen zoals Introdans, het Gelders Orkest en Theatergroep 
Oostpool boven het niveau van een provinciestad uit. Ook op het gebied van creativiteit en mode in het 
bijzonder, is Arnhem groter dan je op basis van het inwoneraantal zou vermoeden. Een weinig bekend 
gegeven in Nederland over Arnhem is de grote aanwezigheid van regionale en landelijke hoofdkantoren. 
Arnhem is een stad met meer arbeidsplaatsen dan dat de beroepsbevolking groot is. Daarbij speelt de open 
en wellicht wat zakelijke mentaliteit een belangrijke rol. De Arnhemse omgangscultuur is voor veel 
Nederlanders daarom herkenbaar, zoals blijkt uit een recente imagovergelijking tussen Den Bosch, Nijmegen 
en Arnhem.4 

2.2   De andere kant van arnhem
Arnhem kent echter ook een aantal keerzijdes die de stad voor uitdagingen stelt. Voorbeelden zijn het hoge 
werkloosheidscijfer onder laagopgeleide Arnhemmers, de aanwezigheid van relatief veel probleemwijken en 
een relatief hoog onveiligheidcijfer. Voor deze andere kant van Arnhem mogen de ogen niet gesloten worden. 
Het zijn kenmerken die de stad ook maken tot wat zij is. Tegelijkertijd kunnen zij niet ingezet worden voor de 
citymarketing. Het zijn immers geen aantrekkelijke kenmerken. De gemeente pakt deze keerzijdes aan via 
een breed scala aan programma’s, zoals het samenlevingsbeleid en de aanpak van probleemwijken. 
Dat is belangrijk, ook voor de citymarketing. Hiermee wordt voorkomen dat op termijn negatieve identiteits-
kenmerken van Arnhem in de beeldvorming de positieve kenmerken gaan overheersen. Een aantrekkelijke stad 
is immers een stad die haar basis goed op orde heeft.

2.3   Keuzes maken
Hoe geven we de citymarketing vorm en komen we tot goede keuzes? Citymarketing helpt Arnhem actief 
in te springen op kansen in de markt en bedreigingen het hoofd te bieden. De doelstellingen van de citymarketing 
dienen dan ook afgeleid te zijn van de opgaven5 waar Arnhem zich voor gesteld ziet. De positionering die de 
stad met citymarketing nastreeft, dient immers een antwoord te zijn op (een deel van) haar opgaven. 

 3 In de bijlagen zijn de geraadpleegde stukken en namen van geïnterviewden opgenomen waarop deze beknopte beschrijving van de identiteit van 

 Arnhem is gebaseerd. Ook zijn de bevindingen tijdens het onderzoeksproces meerdere malen getoetst in diverse sessies in de gemeentelijke organisatie  

 en met betrokken partijen uit Arnhem.
4 In de Strategische merkanalyse voor de gemeente Arnhem van 20 december 2011, uitgevoerd door de Hendrik Beerda Consultancy Group, komt naar  

 voren dat 19% van de Nederlanders Arnhem qua sfeer vergelijkbaar acht met steden in de Randstand ten opzichte van 14% en 15% voor Nijmegen en  

 respectievelijk Den Bosch.
5 Met opgaven wordt gerefereerd aan zowel de kansen als bedreigingen waar Arnhem zich voor gesteld ziet. Zowel voor kansen als bedreigingen geldt dat  

 het noodzakelijk is om hier proactief op in te springen.
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De kansen en bedreigingen die op de stad afkomen bepalen namelijk in hoge mate welke doelgroepen je als 
stad wilt vasthouden en aantrekken. Het selectiecriterium voor de inzet van citymarketing is dan ook:

Selectiecriterium inzet citymarketing
Het positioneren van Arnhem en daarmee het vasthouden en aantrekken van doelgroepen draagt bij aan het 
benutten van kansen en tegengaan van bedreigingen.

Het is daarbij van belang om ook de beperkingen van citymarketing te onderkennen. Niet alle vraagstukken 
kunnen immers opgelost worden met het aantrekken en vasthouden van doelgroepen. 

De opgaven van Arnhem zijn onlosmakelijk verbonden met de identiteit, oftewel het DNA van de stad. De 
identiteit bepaalt namelijk voor een groot deel welke kansen de stad kan grijpen en welke bedreigingen op 
haar afkomen. De voornaamste opgaven waar citymarketing in Arnhem een rol bij kan spelen zijn6: 

•	 Bestrijden	effecten	van	de	regionale	krimp	in	de	Achterhoek	en	Zuidwest	Gelderland
Het aantal bezoekers, studenten en werknemers uit de regio’s ten oosten en zuidwesten van Arnhem, neemt 
de komende jaren onder invloed van krimp en vergrijzing af. Het aantal regionale gebruikers van Arnhemse 
voorzieningen zal daarom dalen.7 De effecten hiervan dienen zoveel mogelijk gecompenseerd te worden om 
het voorzieningenniveau (winkelen, cultuur, sport en leisure e.d.) op peil te kunnen houden.

•	 Behouden	en	versterken	van	de	vitaliteit	van	het	centrum
Door de regionale krimp neemt het aantal bezoekers uit de regio dat gebruik maakt van de Arnhemse voor-
zieningen op termijn af. Los van krimp hebben de economische crisis en de opkomst van internetwinkelen een 
negatieve invloed op de winkelstand. Het is zaak winkelleegstand tegen te gaan en tegelijkertijd woon- en 
recreatieve functies te versterken om de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum te behouden.
  
•	 Economisch	sterke	sectoren	versterken
Banengroei komt vooral tot stand door groei van bestaande bedrijven. Daarom is het versterken van 
bestaande economische sectoren noodzakelijk om de werkgelegenheid op peil te houden. Onder invloed van 
vergrijzing en krimp zullen Arnhemse bedrijven en instellingen in met name de dienstverlenende sector en 
zorgsector in de toekomst met krapte op de arbeidsmarkt geconfronteerd worden8. Het aantrekken van vol-
doende midden- en hoogopgeleide werknemers moet groeibeperkingen van Arnhemse bedrijven voorkomen.
  
•	 Terugdringen	van	werkloosheid
Arnhem kent een hoog percentage laagopgeleide werklozen. Door het versterken en aantrekken van 
bedrijven kunnen nieuwe banen gecreëerd worden, waarvan een deel ook voor lageropgeleiden.  

6 Vanzelfsprekend ziet Arnhem zich voor meer opgaven gesteld dan hier beschreven. Citymarketing kan echter geen bijdrage leveren aan  alle opgaven. 
7 Bron: CPB, Regionale	prognose	kerncijfers	2009-2010, 6 oktober 2009 en Kerncijfers	van	de	bevolkingsprognose	2010-2060,  17 december 2010.
8 Ondanks de toenemende werkloosheid als gevolg van de huidige economische crisis, zal de Nederlandse arbeidsmarkt op termijn met krapte 

 geconfronteerd worden. Deze krapte zal sectorspecifiek zijn en niet voor alle sectoren even sterk gelden. Voor meer inzicht zie: De	Nederlandse	arbeids-	

	 markt	2011-2015:	paradoxale	ontwikkelingen	in	een	krappe	arbeidsmarkt. YER & Intelligence Group, 2011; 

 Arbeidsaanbod in de lange-termijnscenario’s voor Nederland, Hans Roodenburg en Daniël van Vuure, CPB, november 2004;    

 Centraal	Economisch	Plan	2012. CPB, 20 maart 2012.
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3. Doelen en doelgroepen

 citymarketing

3.1   Doelen
De bovengenoemde opgaven vergen een vertalingslag naar concrete doelstellingen voor de citymarketing. 
Hoe scherper de doelen geformuleerd zijn, hoe effectiever de citymarketing ingezet kan worden. 
In de onderstaande tabel zijn de citymarketingdoelen beschreven die voortkomen uit de opgaven van Arnhem. 

DOELSTELLingEn CiTYMaRKETing aRnHEM

Opgaven Citymarketingdoelen

Bestrijden effecten regionale krimp Bewoners vasthouden en nieuwe bewoners aantrekken 9

Vitaliteit centrum behouden en versterken  Winkelend publiek aantrekken en vasthouden

Economisch sterke sectoren versterken Hoger opgeleiden vasthouden en aantrekken

Werkloosheid terugdringen Bedrijven vasthouden en aantrekken

3.2   Verhouding doelen citymarketing en toeristische marketing
Waar citymarketing de positionering van Arnhem als geheel betreft, richt de toeristische marketing zich 
specifiek op het vrijetijdsaanbod en horecawezen. Daarmee is de toeristische marketing een onderdeel van 
de citymarketing van Arnhem. Binnen KAN-verband wordt de toeristische marketing van Arnhem uitgevoerd 
door RBT-KAN. Daarbij wordt de ‘Made in Arnhem’ huisstijl consequent gevolgd. Citymarketing vormt als 
het ware de paraplu, waarbij de toeristische marketing een van de baleinen, oftewel specifieke uitwerkings-
gebieden is, net zoals bijvoorbeeld bedrijvenacquisitie. In haar focus op het aantrekken van toeristische en 
zakelijke bezoekers, draagt de toeristische marketing bij aan het behouden en versterken van de vitaliteit van 
het centrum en aan het versterken van economisch sterke sectoren - de vrijetijds-sector levert circa 6% van 
de totale werkgelegenheid in Arnhem.

3.3   Doelgroepen 
Naast het hanteren van scherpe doelstellingen komt een effectieve inzet van citymarketing tot stand door 
doelgroepen zo precies mogelijk te definiëren. Marketinginspanningen hebben een groter effect als zij gericht 
zijn op specifieke doelgroepen. Bij het bepalen van de  doelgroepen voor de citymarketing kijken we naar:

•	 De	doelen	die	nagestreefd	worden.	
Welke doelgroepen moet je als stad vasthouden of aantrekken om de gestelde doelen te behalen?

•	 Het	marktpotentieel	van	de	doelgroepen.	
Zijn de doelgroepen groot genoeg en is er voldoende potentie om de doelgroepen te bewegen voor Arnhem 
te kiezen?

9 In de periode 2010-2040 zal de bevolking van de regio’s Achterhoek en Zuidwest Gelderland volgens de prognoses van het CBS dalen met 21.457 en 

respectievelijk 2906 inwoners. De KAN regio zal in de periode naar verwachting een bevolkingsgroei van 50.865 kennen. De totale groei in het KAN gebied 

compenseert daarmee ruimschoots de totale bevolkingskrimp in de regio’s Achterhoek en Zuidwest Gelderland. Omdat de groei in de KAN regio niet alleen 

binnen de gemeente Arnhem gerealiseerd zal worden en de toekomstige inwoners niet allemaal in dezelfde mate gebruik zullen maken van de Arnhemse 

voorzieningen, is het zaak actief bestaande bewoners vast te houden en nieuwe bewoners aan te trekken. Bron: Regionale	prognose	kerncijfers	2009-2040. 

CBS, 6 oktober 2009.
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•	 De	kracht	die	van	Arnhem	uitgaat	om	beoogde	doelgroepen	te	bereiken.	
Heeft Arnhem voldoende kwaliteiten in huis die de beoogde doelgroepen kunnen verleiden om voor de 
stad te kiezen? Oftewel, in hoeverre sluit de identiteit van Arnhem aan bij de wensen en behoeften van de 
beoogde doelgroepen?

In het onderstaande schema zijn de doelgroepen afgezet tegen de citymarketingdoelen en de opgaven. In de 
bijlagen staat beschreven hoe de doelgroepen precies gedefinieerd zijn.

DOELgROEpEn CiTYMaRKETing aRnHEM

arnhemmers
Van alle doelgroepen hebben twee doelgroepen bijzondere aandacht nodig. Op de eerste plaats betreft het 
Arnhemmers zelfs. Uit imago-onderzoek10  blijkt dat de binding en waardering die Arnhemmers voor hun stad 
hebben achterblijft bij het gemiddelde van inwoners van andere 100.000 plus gemeenten. De citymarketing 
van Arnhem zal zich daarom niet alleen op externe doelgroepen moeten richten, maar tegelijkertijd ook 
expliciet naar binnen gericht moeten zijn. Trotse inwoners vormen immers overtuigende ambassadeurs, die 
hun eigen stad doorgaans vele malen beter onder de aandacht brengen dan menig promotiemiddel. 

10 Strategische	merkanalyse	voor	de	gemeente	Arnhem van 20 december 2011, uitgevoerd door de Hendrik Beerda Consultancy Group.
11 Dit cijfer is afkomstig van DUO (ministerie van Onderwijs). In totaal zaten er op 1-10-2010 30.114 studenten op de HAN (locaties Arnhem en Nijmegen)  

 3.044 op ArtEZ. Hiervan staan 2.223 (is 6.7%) als woongemeente 'woonachtig in Duitsland' geregistreerd.
12 Volgens het Statistisch Ämter des Bundes und der Länder zal tussen 2009 en 2030 de bevolkingsomvang in Nordrhein Westfalen tussen de 3 en 

 5% dalen. 

Opgaven 
  
Bestrijden 
effecten 
regionale 
krimp

Vitaliteit 
centrum 
behouden en 
versterken 

Economisch 
sterke 
sectoren 
versterken

Werkloosheid 
terugdringen

Citymarketingdoelen

Bewoners 
vasthouden en 
nieuwe bewoners 
aantrekken

Winkelend publiek 
aantrekken en 
vasthouden

Hoger opgeleiden 
vasthouden en 
aantrekken

Bedrijven vasthouden 
en aantrekken

Doelgroepen

•  Inwoners van Arnhem Zuid 
•  Hoogopgeleiden, modale en bovenmodale inkomens en    
 creatievelingen uit de regio’s KAN, Utrecht, Noord-Brabant   
 (Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda), Zwolle, Groningen 
 (stad), Apeldoorn, Ede-Wageningen en Veenendaal.

• Mode en shopping geïnteresseerden uit heel Nederland
• Winkelpubliek uit de regio
• Toeristen
• Arnhemmers

• Midden en hoger opgeleiden uit de regio’s KAN, Utrecht,    
 Noord-Brabant (Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda),   
 Zwolle, Groningen (stad), Apeldoorn, Ede-Wageningen 
 en Veenendaal.
• Studenten die in Arnhem wonen en studenten van buiten die op   
 Arnhemse onderwijsinstellingen zitten.

• Dienstverlening, o.a. regionale en landelijke hoofdkantoren in   
 Arnhem en landelijk
• EMT
• Zorg
• Mode en creatieve sector
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De Duitse markt
Een ander aandachtspunt betreft de Duitse markt en in het bijzonder Nordrhein Westfalen. Voor een aantal 
doelgroepen geldt dat het kansrijk is om deze ook uit de aangrenzende Duitse deelstaat te trekken. Het 
betreft in de eerste plaats toeristen die onder andere afkomen op de grote vrijetijdsattracties, zoals Burgers’ 
Zoo en op de winkels in en rondom het centrum. Daarnaast vormen Duitse studenten voor de HAN en ArtEZ 
een belangrijke doelgroep. Circa 6,7% van alle studenten van de HAN en ArtEZ is woonachtig in Duitsland.11 
Tenslotte bestaan binnen de economisch sterke en kansrijke sectoren, zoals EMT, kansen om het Duitse 
bedrijfsleven aan Arnhem te binden. 

Grote delen van de deelstaat Nordrhein Westfalen zullen in de toekomst echter met krimp geconfronteerd 
worden12. Dit geldt zowel voor het noordelijke Ruhrgebied als het oostelijk aan Arnhem en de Achterhoek 
grenzende gebied. Het aantrekken van Duitse doelgroepen zal daarom vooral in de regio rondom Keulen 
en Aken kansrijk zijn. Een dergelijke marktbewerking vergt echter gezien de beperkte middelen binnen de 
citymarketing vooral een regionale aanpak binnen KAN verband - zoals reeds voor de toeristische marketing 
wordt gedaan.
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4. positionering van arnhem

Hoe sterker de positionering van Arnhem is, hoe groter de kans dat doelgroepen kiezen voor de stad. 
Een heldere positionering bestaat bij de gratie van het maken van keuzes uit de veelheid aan kwaliteiten die 
Arnhem biedt. Bij het bepalen van de gewenste positionering speelt ook het bestaande imago van Arnhem 
een belangrijke rol.13  Het beeld dat doelgroepen van de stad hebben, verandert immers niet zomaar. Daarbij 
is het van belang ook te kijken naar de kwaliteiten van Arnhem die (nu nog) niet duidelijk in de beeldvorming 
naar voren komen, maar die wel in overtuigende mate aanwezig zijn zoals de regionale en landelijke hoofd-
kantorenfunctie. Het werken aan de zichtbaarheid hiervan kan wenselijk zijn wanneer het uitdragen van deze 
kwaliteiten bijdraagt aan het behalen van de citymarketingdoelen. Het is daarbij wel zaak keuzes te maken 
die voor doelgroepen gevoelsmatig passen bij de beelden die zij al over de stad hebben. 

In het bepalen van de gewenste positionering zijn het bestaande imago, de doelen en doelgroepen leidend 
in het maken van keuzes over welke kwaliteiten van Arnhem wel of niet uitgelicht worden. Kwaliteiten van 
de stad kunnen zich uiten in producten en activiteiten. Daarbij vormen de onderstaande vier criteria een 
selectiekader:

Selectiekader positionering arnhem
1.  Draagt het product of activiteit bij aan een positief en helder profiel van Arnhem?
2.  Gaat van het product of activiteit een wervende boodschap uit naar relevante doelgroepen?
3.  Is het product of activiteit in de spreekwoordelijke 'etalage' te zetten?
4.  In hoeverre sluit het product of activiteit aan bij het huidige imago van Arnhem en/of vormt het een    
 aanvulling daarop?

4.1   imago als aanknopingspunt 
Uit imago-onderzoek blijkt dat groen een sterke imagoassociatie is die bij Arnhem hoort.14 Ook de grote 
attracties, zoals Burgers’ Zoo, het Nederlands Openluchtmuseum en het Gelredome worden veel genoemd. 
Dit geldt eveneens voor het oorlogsverleden van de stad. Veel Nederlanders noemen dit spontaan als eerste 
associatie met Arnhem.

Aan het creatieve imago is de afgelopen jaren met de profilering op het gebied van mode hard gewerkt. 
Deze inspanningen lijken vruchten af te werpen. Waar uit imago-onderzoek uit 2009 blijkt dat mode nog 
nauwelijks in de beeldvorming naar voren komt, blijkt uit een imago onderzoek in het najaar van 2011 dat 
Arnhem als modestad op een gedeelde tweede plaats staat met Maastricht15. Deze positie is echter geen 
vanzelfsprekend gegeven. Het bouwen aan een imago is een kwestie van een lange adem waarbij voort-
durend aan nieuwe bewijsvoering gewerkt dient te worden.

Desalniettemin is er in korte tijd in de beeldvorming over Arnhem als modestad veel bereikt. Zeker gezien 
het feit dat de stad zich pas actief is gaan profileren op dit gebied vanaf 2005 met de eerste Arnhem 
Mode Biënnale. Gezien de eerder gedane investeringen, de resultaten en het belang om Arnhem een 
bovenregionaal culturele en creatieve dynamiek te laten uitstralen, zal de focus op creatief in combinatie 
met mode gecontinueerd worden. Het betreft een imago-investering voor de langere termijn.

13 Het imago van Arnhem is in 2002, 2009 en 2011 onderzocht met een respondentenonderzoek. Opvallende conclusies waren dat het groene karakter   

 van Arnhem evenals de attracties een belangrijk deel uitmaken van het beeld dat Nederlanders van Arnhem hebben. Cultuur en mode in het bijzonder  

 staan bij respondenten niet voorop het netvlies. Voor mode is dat gezien de relatief korte tijdspanne waarin Arnhem zich als modestad heeft geprofi-  

 leerd niet verwonderlijk. Het verrijken van het stadsimago is een kwestie van de lange adem en vergt vele jaren. Wanneer respondenten echter geholpen  

 vragen over Arnhem als modestad kregen voorgelegd, bleek Arnhem veel hoger te scoren en te eindigen op een gedeelde tweede plaats.
14 De afzonderlijke imago-onderzoeken uit 2002, 2009 en 2011 onderschrijven ieder deze uitkomst.
15 Maastricht en Arnhem worden door 16% van de Nederlanders als modesteden beschouwd. Amsterdam wordt door 61% van de Nederlanders als   

 modestad gezien. Bron: Strategische	merkanalyse	voor	de	gemeente	Arnhem, 20 december 2011, Hendrik Beerda Consultancy Group.
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Uit het imago-onderzoek van 2011 blijkt eveneens dat Arnhem door de Nederlandse bevolking vooral 
beschouwd wordt als een sympathiek merk. Verder worden kenmerken als creatief, degelijk en actief aan 
Arnhem toegekend, zij het in mindere mate. Nu is er niets mis met een sympathieke en degelijke uitstraling, 
maar teveel daarvan kan zich doorvertalen in een beeldvorming van Arnhem als saaie stad. 
In de citymarketing zullen de creatieve en actieve kenmerken in de beeldvorming daarom nog krachtiger 
uitgedragen moeten worden. 

Een bijzonder aandachtspunt is de beeldvorming over Arnhem onder haar eigen bewoners. Het imago-
onderzoek uit 2011 laat zien dat Arnhemmers een relatief lagere waardering hebben voor hun stad dan 
bewoners van andere 100.000 plus gemeenten over hun eigen stad. Vanuit de citymarketing zal dan ook 
aandacht uit moeten gaan naar de interne marketing van de stad. Goede citymarketing kan immers niet 
zonder trotse inwoners als ambassadeurs van Arnhem.

4.2   positionering
Citymarketing moet bijdragen aan het behouden en versterken van de sociaaleconomische vitaliteit van 
Arnhem en daarmee ook aan de economische basis van de stad. Deze basis wordt in Arnhem voor een groot 
deel gevormd door de dienstverlenende sector16 , waarbij de regionale en landelijke hoofdkantoorfunctie een 
onderscheidende factor is. De dienstensector heeft de komende jaren belang bij het aantrekken van nieuwe 
hoogopgeleide werknemers en studenten om in haar groei te kunnen voorzien. Het imago van Arnhem als 
aantrekkelijke stad om te werken en carrière te maken blijft echter achter bij de realiteit. Om op termijn 
voldoende midden- en hoogopgeleiden aan te trekken zal in de beeldvorming daarom meer nadruk moeten 
liggen op de aantrekkelijkheid van werken en ondernemen in Arnhem.

Een cruciaal element in het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden en studenten in dit verband 
is de stedelijke culturele en creatieve dynamiek, de grote attracties en het brede horeca- en winkelaanbod 
dat Arnhem biedt. Waar enkele decennia geleden wonen nog werken volgde, wordt de woonomgeving voor 
hoger opgeleiden steeds belangrijker in het maken van keuzes over de plaats waar zij willen werken. 
Het hoogstedelijke culturele en creatieve karakter van Arnhem is daarbij een troef die in de citymarketing 
uitgespeeld moet worden. Tegelijkertijd biedt Arnhem kwaliteiten die veel andere steden met een gelijksoor-
tige hoogstedelijke dynamiek niet meer kunnen bieden. Denk daarbij aan het groen in en rondom de stad en 
een rustiger levenstempo met een betere prijs-kwaliteitverhouding als het om wonen gaat.

Of het nu gaat om eigen bewoners of nieuwe bewoners en hoger opgeleiden die van buiten aangetrokken 
moeten worden, in wisselende combinaties komen de volgende drie kwaliteiten van Arnhem telkens terug: 
• de hoogstedelijke culturele en creatieve dynamiek, inclusief het hoogwaardige vrijetijd- en sportaanbod17;
• het groen in en rondom de stad18;
• en een arbeidsmarkt die een aantrekkelijk loopbaanperspectief biedt.

16 Economische	agenda	gemeente	Arnhem	2015: Koers op Kansen, voorjaar 2009, Gemeente Arnhem.
17  Alleen bij de opgave ‘bedrijven vasthouden en aantrekken’ worden deze factoren niet expliciet genoemd, maar spelen deze wel degelijk een grote rol.   

 Het zijn immers deze factoren die een aantrekkelijke leef- en werkomgeving voor hoogopgeleide werknemers en studenten bieden. De aanwezigheid   

 van deze doelgroepen is van cruciaal belang voor veel Arnhemse bedrijven en trekt op haar beurt weer nieuwe bedrijven aan. 
 De afzonderlijke imago-onderzoeken uit 2002, 2009 en 2011 onderschrijven ieder deze uitkomst.

  18  Zie bovenstaande voetnoot.
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Citymarketing-
doelen

Bewoners 
vasthouden en 
nieuwe bewoners 
aantrekken

Winkelend 
publiek  
aantrekken en 
vasthouden

Hoger opgeleiden 
vasthouden en 
aantrekken

Bedrijven 
vasthouden en 
aantrekken

Doelgroepen

• Inwoners van Arnhem Zuid 
• Hoogopgeleiden, modale en bovenmodale  
 inkomens en creatievelingen uit regio’s 
 KAN, Utrecht, Noord-Brabant (Den Bosch,  
 Eindhoven, Tilburg en Breda), Zwolle en  
 Groningen (stad), Apeldoorn, Ede-Wageningen  
 en Veenendaal.

• Mode en shopping geïnteresseerden uit heel  
 Nederland
• Winkelpubliek uit de regio
• Toeristen
• Arnhemmers

• Hoger opgeleiden uit regio’s KAN, Utrecht,  
 Noord-Brabant (Den Bosch, Eindhoven, Tilburg  
 en Breda), Zwolle en Groningen (stad), 
 Apeldoorn, Ede-Wageningen en Veenendaal.
• Studenten die in Arnhem wonen en studenten  
 van buiten die op Arnhemse onderwijsinstel- 
 lingen zitten.

• Dienstverlening, o.a. regionale en landelijke  
 hoofdkantoren in Arnhem en landelijk
• EMT
• Zorg
• Mode en creatieve sector

Onderscheidende imagopijlers Arnhem

• Culturele en vrijetijdsaanbod
• Creatieve dynamiek
• Groen en ruimte in en om de stad
• Hoogstedelijk aanbod aan winkels, 
 attracties en sportfaciliteiten
• Veel werkgelegenheid dichtbij huis

• Gezelligheid centrum
• Aandeel speciaalzaken
• Aandeel bijzondere modezaken
• Grote vrijetijdsattracties
• Aanwezigheid culturele voorzieningen
• Horeca-aanbod

• Aanwezigheid van veel bedrijven in 
 dienstverlenende sector
• Aantrekkelijke  carrièrekansen
• Hoogstedelijke culturele en creatieve  
 dynamiek
• Hoogwaardig vrijetijdsaanbod
• Groen en ruimte in en om de stad
 
• Aanbod hoogopgeleide werknemers en 
 studenten
• Aanwezigheid bedrijven uit dezelfde branche
• Onderwijs ArtEZ en HAN

In de onderstaande tabel staan de onderscheidende kwaliteiten, oftewel imagopijlers per doelgroep aangegeven. 

aanTREKKELiJKE KWaLiTEiTEn aRnHEM VOOR DOELgROEpEn

4.3   propositie
Een onderscheidende positionering dient zo helder te zijn dat deze in een herkenbaar aanbod, oftewel 
propositie van Arnhem uitgedrukt kan worden. Met het oog op de drie genoemde kwaliteiten valt op dat 
ieder van die kwaliteiten op zichzelf Arnhem niet op voorhand onderscheidt van andere steden. Amsterdam, 
Utrecht, Den Bosch en Tilburg bieden ieder op hun eigen manier een hoogstedelijk cultureel en creatief 
klimaat. Nijmegen, Apeldoorn en Den Haag kennen eveneens veel groen in en rondom de stad. Bovendien 
hebben de meeste steden in de Randstad en de Brabantse stedenrij ook een aantrekkelijke arbeidsmarkt. 
Het is bij uitstek de combinatie van hoogstedelijke dynamiek, een daarbij passende dienstensector die 
aantrekkelijke carrièreperspectieven biedt én de groene omgeving die een goede kwaliteit van leven met zich 
meebrengt. Arnhem is een dynamische stad die tegelijkertijd tegenwicht biedt aan de drukte en stress met 
haar groene kwaliteiten en een minder gejaagd levenstempo.
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Van deze onderscheidende combinatie van kwaliteiten gaat een belofte uit richting doelgroepen. Deze 
propositie kan als volgt samengevat worden:

propositie arnhem
Arnhem combineert de voordelen van de grote stad met die van leven in een landelijke omgeving. Zo biedt 
de hoofdstad van Gelderland goede carrièreperspectieven, een grote creatieve en culturele dynamiek en een 
aantrekkelijk winkelaanbod. Tegelijkertijd is Arnhem groen en ruim door de grote stadsparken en als toe-
gangspoort tot de Veluwe. Deze combinatie resulteert in een ontspannen en levendige stad met een open 
en prettig zakelijke Arnhemse mentaliteit.

4.4   Merkwaarden arnhem
Van de bovenstaande propositie gaat een belofte uit die zowel op functioneel als op gevoelsniveau doel-
groepen aanspreekt. Deze belofte kan worden samengevat in een drietal merkwaarden die samen de essentie 
van het merk Arnhem vormen. Deze merkwaarden vertellen heel beknopt wat je als stad wilt uitstralen en 
vormen tegelijkertijd een kompas voor de productontwikkeling en de promotie. 

De merkwaarden creatief, groen en Arnhemse zakelijkheid zijn afgeleid van de onderscheidende eigenschappen 
die Arnhem biedt in combinatie met de gevoelswaarden die de stad oproept19. Het merk Arnhem is daarmee 
als volgt opgebouwd:

Creatief
Groen

Arnhemse zakelijkheid

energiek, modieus, ondernemend,
aangenaam zakelijk, sympathiek, open,

toegankelijk, natuurlijk, actief, ontspannen

Op mode gerichte binnenstad.
Regionaal grote hoofdkantorenfunctie.

Grote attracties, zoals Gelredome, Burgers' Zoo en NOM.
Combinatie tussen rust en groene ruimte met een hoogstedelijk

cultureel en vrijetijdsaanbod en creatieve dynamiek.

De merkwaarden van Arnhem dienen niet opgevat te worden als letterlijk te communiceren waarden. Zij 
zijn leidraad voor het vormgeven van de marketingcommunicatie en de productontwikkeling. Waar de 
merkwaarden groen en creatief vooral naar aanbodskwaliteiten van de stad wijzen, refereert Arnhemse 
zakelijkheid naar een onderscheidende mentaliteit. Dat zo’n mentaliteit ook ingezet kan worden in de 
citymarketing onderstreept het voorbeeld van Amsterdam. Deze stad voert naast innovatie en creativiteit 
ook handelsgeest als merkwaarde. Wat handelsgeest voor Amsterdam is, dat is Arnhemse zakelijkheid voor 
Arnhem. Ten opzichte van omliggende steden heeft Arnhem een duidelijk onderscheidende omgangscultuur 
en mentaliteit, die de stad toegankelijk maakt voor buitenstaanders.20

19 De gevoelswaarden die Arnhem oproept zijn in kaart gebracht op basis van interviews, sessies en imago-onderzoek. 

 Zie de bijlagen voor verdere details.
20 Zie voetnoot 4 over Randstedelijke karakter Arnhem ten opzichte van ’s-Hertogenbosch en Nijmegen.

Merkwaarden

Gevoelswaarden

Onderscheidende	
eigenschappen
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De Arnhemse merkwaarden kunnen als volgt worden samengevat:

Merkwaarden arnhem

Creatief
• Bovenprovinciaal cultureel aanbod
• Creatieve dynamiek en mode in het bijzonder
• Gevoelswaarden:	modieus,	actief,	energiek,	ondernemend.

groen
• Veel en mooie groene ruimte in en rondom de stad
• Rust en ruimte: relaxter levenstempo dan in de Randstad
• Toegankelijkheid en veelzijdigheid van recreatie- en sportfaciliteiten in en rondom de stad
•	 Gevoelswaarden:	natuurlijk,	ontspannen,	actief,	sympathiek

arnhemse zakelijkheid
• Open houding van Arnhemmers t.o.v. buitenstaanders en nieuwkomers
• Prettig zakelijke mentaliteit
• Regionale en landelijke hoofdkantorenfunctie en regionaal dienstencentrum
•	 Gevoelswaarden:	open,	toegankelijk,	aangenaam	zakelijk,	sympathiek

Een uitgebreidere beschrijving van de merkwaarden volgt hieronder.

Creatief: hoogstedelijke cultuur en ondernemende creatievelingen
Arnhem kent een hoogstedelijk cultureel aanbod en heeft daarmee een regionale functie. Er zijn goede 
culturele voorzieningen op hoog niveau, zoals Schouwburg Arnhem voor theater, Musis Sacrum voor 
klassieke muziek, poppodium Luxor Live en het Gelredome voor wereldsterren. Ze hebben allemaal een 
aantrekkelijke en brede programmering. Arnhem heeft ook bovenregionale culturele instituten in huis, zoals 
Theatergroep Oostpool en Introdans. De aanwezigheid van deze instellingen vormt een humuslaag voor de 
creatieve sector. Creatievelingen verkeren doorgaans graag in een omgeving met een hoogwaardig en divers 
cultureel aanbod.21 Dat sluit aan bij hun leefstijl en vormt tevens een bron van inspiratie.  

ArtEZ, de Arnhemse hogeschool voor de kunsten, zorgt daarbij voor creatieve dynamiek in de stad. Bekende 
oud-studenten zijn beeldend kunstenaar Mark Manders, muzikant en producer Tom Holkenborg (Junkie XL) 
en schrijver Jan Cremer. De modeopleiding is befaamd en heeft als bekende oud-studenten onder meer 
Viktor & Rolf en Iris van Herpen. Kenmerkend aan Arnhemse creatievelingen is hun ondernemende instelling. 
Artistiek vakmanschap gaat hand in hand met ondernemerszin. Dat vertaalt zich ook door in het 
winkelaanbod van Arnhem modestad. Naast de bekende ketens, zoals de Bijenkorf, heeft Arnhem veel 
bijzondere boetieks van gevestigde en aanstormende ontwerpers. 

Het hoogwaardige en gevarieerde culturele aanbod is een kwaliteitskenmerk dat Arnhem doet uitstijgen 
boven omliggende steden. De creatieve dynamiek vormt de onderscheidende factor op het niveau van 
gevoelswaarden. Daarom is gekozen voor de merkwaarde creatief in plaats van cultureel. Creatief hangt 
nauw samen met het culturele aanbod. Tegelijkertijd geeft deze merkwaarde de creatieve sector en in het 
bijzonder mode de noodzakelijke uitstraling aan Arnhem die nu en in de toekomst moet voorkomen dat de 
stad in de beeldvorming te degelijk en wellicht saai wordt. Gevoelswaarden die  van creatief uitgaan 
appelleren aan energie, dynamiek, actie en ondernemende mentaliteit.

Groen: rust en ruimte
Arnhem ademt groen. Uniek aan Arnhem zijn de grote stadsparken en de ligging aan de Veluwe en het 
Betuwse rivierenlandschap. Ook in de woonwijken toont Arnhem haar groene karakter. Daardoor is er volop 
ruimte voor sport en ontspanning in en rondom de stad. Dat draagt ertoe bij dat Arnhem een rustiger levens-
tempo kent dan de Randstad, de regio rondom Utrecht en grote delen van de Brabantse stedenrij. Als enige 
stad in Nederland slingert de trolleybus door de straten en de heuvels. Misschien wel de mooiste dierentuin 
van Europa bevindt zich in Arnhem: Burgers’ Zoo.  

21 Zoals de Amerikaanse econoom Richard Florida uitvoerig heeft beschreven in zijn boeken The Rise of the Creative Class (2002) en Cities and the 

 Creative Class (2005).
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En ook het Nederlands Openluchtmuseum openbaart zich als  het grootste historische park van Nederland. 

Van het groen in en rondom Arnhem gaan gevoelswaarden van rust, ruimte en ontspanning en tegelijkertijd 
(recreatieve) actie uit. Dat maakt Arnhem tot een sympathieke stad, omdat het groen een aangename balans 
brengt in de hoogstedelijke dynamiek in en rondom het centrum.

Arnhemse zakelijkheid: aantrekkelijke werkstad met een sterk karakter
Arnhem kent een grote zakelijke dienstenmarkt door haar regionale en nationale hoofdkantorenfunctie. 
Zo zijn de nationale hoofdkantoren van Firestone, Akzo Nobel, VGZ verzekeringen en TenneT in Arnhem ge-
vestigd. Door hun aanwezigheid heeft Arnhem aantrekkelijke carrièreperspectieven te bieden voor iedereen 
die een uitdagende loopbaan ambieert. De bovenregionale uitstraling trekt bovendien ook tal van kleinere 
bedrijven aan op het gebied van EMT, administratie, marketing en communicatie, juridische en andere 
zakelijke dienstverlening. Deze bedrijven zitten niet voor niets in Arnhem. De stad heeft een open en 
prettig zakelijke mentaliteit, die voor veel voor buitenstaanders en nieuwkomers herkenbaar en daarmee 
laagdrempelig is. In vergelijking met veel andere steden in de regio word je als buitenstaander relatief 
gemakkelijk opgenomen in het Arnhemse. Die typische Arnhemse zakelijkheid is een unieke mentaliteit die 
Arnhem van andere concurrenten, zoals Den Bosch, Nijmegen en Zwolle onderscheidt.

De combinatie van een herkenbare omgangscultuur en de aanwezigheid van veel en hoogwaardige 
bedrijvigheid maakt Arnhem tot een aantrekkelijke werkstad, die appelleert aan waarden, zoals open, 
toegankelijk, aangenaam zakelijk en sympathiek.

4.5   Kernboodschap
Waar de propositie een kernachtige formulering is voor het aanbod dat Arnhem doelgroepen doet, bevat 
de kernboodschap de belangrijkste elementen die in de positionering naar voren komen:  

Made in arnhem

Arnhem	biedt	de	dynamiek	van	een	stad	in	combinatie	met	de	rust	en	de	ruimte	van	het	groen	in	en	rondom	de	
stad.	De	grote	stadsparken	en	de	zuidelijke	ligging	aan	de	Veluwe	zorgen	automatisch	voor	een	andere	way	of	
life.	In	Arnhem	gaat	ontspannen	buitenleven	moeiteloos	samen	met	een	bruisend	stadsleven.	Dat	maakt	
Arnhem	uniek.	

Arnhem	is	een	creatieve	en	culturele	stad.	Er	is	een	groot	en	divers	aanbod	aan	theater,	muziek	en	film.	
Bekende	musea	zijn	het	Nederlands	Openluchtmuseum	en	het	Museum	voor	Moderne	Kunst	Arnhem.	
Arnhem	is	de	modestad	van	Nederland.	De	modeopleiding	van	ArtEZ	behoort	tot	de	top	van	Nederland	en	de	
Arnhem	Modebiënnale	is	nationaal		en	internationaal	bekend	onder	modeliefhebbers.	

Deze	creatieve	en	ondernemende	sfeer	vind	je	ook	terug	in	het	hoogwaardige	winkelaanbod	dat	een	lande-
lijke	aantrekkingskracht	heeft.	Zo	kent	Arnhem	een	eigen	Modekwartier	in	de	wijk	Klarendal.	De	boetieks	van	
aanstormende	en	bekende	ontwerpers,	zoals	Sjaak	Hullekes,	maken	Arnhem	als	winkelstad		aantrekkelijk	en	
afwisselend.	Er	is	voor	ieder	wat	wils	en	allemaal	Made	in	Arnhem.	

Ook	veel	werkgevers	hebben	het	centraal	gelegen	Arnhem	al	gevonden.	Niet	voor	niets	is	Arnhem	de	stand-
plaats	van	veel	regionale	en	nationale	hoofdkantoren.	Carrière	maak	je	in	Arnhem,	want	er	zijn	volop	kansen	
voor	iedereen	die	een	uitdagende	loopbaan	nastreeft.	Door	de	aanwezigheid	van	veel	bedrijven	biedt	Arnhem	
bovendien	goede	kansen	voor	ondernemers	in	de	zakelijke	dienstverlening,	zorg,	vrijetijdsindustrie,	energie-	en	
milieutechnologie	en	de	creatieve	sector.	
		
De	stadse	voorzieningen	en	een	aantrekkelijk	werkklimaat	in	combinatie	met	de	rust	en	het	groen	zorgt	voor	
de	rustige,	prettig	zakelijke	mentaliteit	die	de	stad	Arnhem	zo	kenmerkt.	Lunchen	in	het	Sonsbeekpark	of	in	het	
weekend	even	ontspannen	in	de	Veluwse	bossen?	Met	de	trolleybus	naar	het	centrum	om	de	nieuwe	mode-
collecties	te	bekijken?	Of	na	een	fantastisch	concert	op	de	fiets	naar	huis?	Het	kan	allemaal	in	Arnhem.	

Arnhem	is	een	dynamische	en	ontspannen	stad.	Jouw	stad.
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5. Uitvoeringsstrategie

Citymarketing werkt pas echt als het uit de stad zelf komt. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk 
partijen in de stad de visie ondersteunen en de directe voordelen ervan in zien. Een aantrekkelijk, 
onderscheidend imago vergroot de kansen en verkleint de bedreigingen die op een stad afkomen. Met 
steun vanuit de stad kent de citymarketing de twee bewegingen die onontbeerlijk zijn voor een goed imago: 
bottom up en top down. In het bepalen van de gewenste positionering zijn het bestaande imago, de doelen 
en doelgroepen leidend in het maken van keuzes over welke kwaliteiten van Arnhem wel of niet uitgelicht 
worden. Kwaliteiten van de stad kunnen zich uiten in producten en activiteiten. Daarbij vormen de 
onderstaande vier criteria een selectiekader:

5.1   Top Down
Het is de taak van de gemeente om in een stabiele basis voor de citymarketing te voorzien. De gemeente 
voorziet in het kader en basisfinanciering van de citymarketing. Zij voert de regie en heeft een budget voor 
een algemene baseline campagne. Dit is een meerjarige campagne, waardoor er constant aan de zichtbaar-
heid van Arnhem wordt gewerkt.

De gemeente is aanspreekpunt voor partijen in de stad die nieuwe initiatieven willen ontplooien en een 
‘hefboom’ nodig hebben voor promotie en productontwikkeling in lijn met de merkwaarden van de 
citymarketing. Ook binnen de eigen gemeentelijke organisatie wordt de citymarketing actief geagendeerd 
door initiatieven aan te jagen en een overlegstructuur op te tuigen tussen de verschillende relevante beleids-
terreinen en programma’s. De citymarketing dient zo ingericht te worden dat partijen in de stad er optimaal 
gebruik van kunnen maken. De gemeente zal vooral een faciliterende rol vervullen en de continuïteit van de 
citymarketing waarborgen. 

De gemeente zet de citymarketinginfrastructuur in om op een overkoepelend niveau te werken aan een 
aantrekkelijke en onderscheidende positionering van Arnhem als stad van creatieviteit, groene en Arnhemse 
zakelijkheid. Deze inzet beperkt zich niet tot promotie-uitingen alleen. Er wordt gekozen voor een middelen-
mix waarbij binnen het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk maximaal effect bereikt kan worden in het 
bereiken van de doelgroepen.

Daarbij zijn de volgende middelen onmisbaar:

1. Promotiecampagne. Een baseline campagne die door de gemeente gefinancierd wordt en waar Arnhemse 
bedrijven en instellingen bij aan kunnen haken. Dit op de voorwaarde dat zij inhoudelijk aansluiten op de 
propositie van groen, creatief en Arnhemse zakelijkheid.
2. Bedrijfscontactfunctionarissen. Ondersteuning in acquisitie en accountmanagement voor bedrijven. 
De bedrijvenacquisitie en het accountmanagement van de gemeente is in dit verband reeds een werkende 
strategie die inhoudelijk verder verbonden moet worden met de citymarketing.
3. Marketingondersteuning voor een beperkt aantal activiteiten die een grote imagofunctie hebben. Dit kan 
voor een groot deel binnen het bestaande evenementenbeleid ondergebracht worden.
4. Eenmalige stimulatiebijdragen aan activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de productontwikkeling 
voor de bewijsvoering in de citymarketing.

5.2   Bottom Up
Bedrijven en instellingen ondersteunen de marketing door in hun uitingen het verhaal van Arnhem (de 
propositie en kernboodschap) mee te nemen. Het is zeer belangrijk dat de betrokken partijen de voordelen 
van de Arnhemse citymarketing inzien en het is dan ook raadzaam om een aantal gezichtsbepalende instel-
lingen en bedrijven intensief bij de citymarketing te betrekken. De stad heeft hun marketingkracht nodig. Het 
huidige budget voor citymarketing is te beperkt om als gemeente alle specifieke doelgroepsegmenten zelf te 
bewerken. Het is aan betrokken externe partijen om dit zelf te doen en in hun eigen marktbewerking op een 
passende manier het verhaal van Arnhem mee te nemen. 
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Vanzelfsprekend worden zij hierin ondersteund door de gemeente en/of een externe uitvoeringsorganisatie 
die verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van de baseline campagne en ondersteunend promo-
tiemateriaal. De gemeente kan partijen ondersteunen door het bieden van een basis voor de citymarketing, 
zoals een algemene communicatietoolkit over Arnhem.

Speciale aandacht is nodig voor de inwoners van de stad. Zowel vanuit bestaande gemeentelijke 
programma’s als vanuit betrokken organisaties, zoals bewonersverenigingen en woningbouwcorporaties, 
moet gewerkt worden aan het vergroten van de burgertrots. Dat vergt langdurige inspanningen die zich niet 
beperken tot het promotionele vlak, maar tevens inspanningen vragen op productniveau.
 
5.3   Doelgroepenbereik
De strategie voor de doelgroepen die met de inzet van citymarketing verleid moeten worden om voor 
Arnhem te (blijven) kiezen, is als volgt:

•	 Inwoners	van	Arnhem
Uit het imago-onderzoek van 2011 blijkt dat Arnhemmers gemiddeld een slechter beeld van hun stad hebben 
dan andere inwoners van steden met meer dan 100.000 inwoners van hun stad. Kortom: de Arnhemmer 
moet zelf ook overtuigd worden want de beste reclame is mond-tot-mondreclame. Trots op de stad! 
Hiervoor geldt wel dat inwoners moeten zien dat de gemeente en betrokken partijen in de stad het niet 
alleen vertellen, maar er ook in investeren. 

Aan het vergroten van de burgertrots wordt gewerkt op drie niveaus:
o	 Met	bestaande	gemeentelijke	programma’s	en	beleid	en	samenwerking	met	betrokken	partijen	in	de	stad.	
	 Hierbij ligt het accent op productontwikkeling. Citymarketing is een kompas om projecten nog beter in   
 samenhang  met de onderscheidende creatieve, groene en ondernemende kwaliteiten van de stad te 
 ontwikkelen. Arnhem-Zuid heeft daarbij bijzondere aandacht nodig, omdat de onderscheidende 
 kwaliteiten in dit deel van de stad nu (nog) minder tastbaar zijn dan in Arnhem-Noord.
o	 Lokale	invulling	van	de	baseline	campagne: binnen de citymarketingcampagne zal aandacht aan de 
 Arnhemmers besteed moeten worden. Vooral het bereiken van inwoners van Arnhem-Zuid heeft prioriteit,  
 omdat zij de onderscheidende kwaliteiten van Arnhem in hun woonomgeving minder ervaren.
o	 Bovenregionale	campagne. Het creëren van burgertrots gaat niet alleen van binnen naar buiten, maar ook 
 omgekeerd. Een krachtige positionering van Arnhem buiten de stad kan bij Arnhemmers de trots op de   
 stad vergroten: ‘daar staan we toch maar mooi als Arnhem’.  

•	 Bedrijven	en	instellingen	in	Arnhem
Een aantal grote en/of beeldbepalende bedrijven en instellingen ondersteunt de citymarketingvisie van 
Arnhem en wil deze inzetten in het voordeel van de organisatie en de stad. Het is zaak deze partijen actief bij 
de invulling van de citymarketingcampagne te betrekken. Deze partijen zijn veelal op zichzelf al bekende 
merken, zoals het Gelredome, Burgers’ Zoo, het Nederlands Openluchtmuseum, NOC*NSF, Arcadis, 
AkzoNobel enz. Het versterken van de associatie tussen die sterke merken en Arnhem komt de reputatie 
en het onderscheidend vermogen van de stad ten goede. Omgekeerd geldt dat hoe krachtiger en meer 
onderscheidend het imago van Arnhem wordt door de connectie met die sterke merken, hoe meer de 
associatie met Arnhem zich voor die partijen ook terugverdient. De vestigingslocatie groeit als kwalitatief 
onderscheidende factor en draagt bij aan een positieve beeldvorming. 

Arnhem heeft een tweetal belangrijke partijen in en vlakbij huis die op dit moment nog niet optimaal 
verbonden zijn met de citymarketing, terwijl hier grote kansen liggen. Het betreft Papendal van NOC*NSF 
en Nationaal Park De Hoge Veluwe:

o	 Veluwe
  Voor de Veluwe geldt dat Arnhem zich nadrukkelijker als zuidelijke toegangspoort en hoofdstad van de   
 Veluwe moet positioneren, zoals reeds is opgenomen in de propositie en kernboodschap van de 
 citymarketing.

o	 Papendal
 In het geval van Papendal is het zaak de associatie tussen Arnhem en Papendal als zakelijke ontmoetings - 
 plek te  versterken. De naamgeving van de Arnhem-hal is hierin een begin. Gezien de inhoudelijk focus 
 binnen de citymarketing op creatief, groen en Arnhemse zakelijkheid ligt het voor de hand de zakelijke   
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 congresfaciliteiten van Papendal te verbinden met Arnhem als centrum van regionale en landelijke 
 hoofdkantoren. Op die manier kan  Papendal onderdeel worden van de bewijsvoering en promotie van de  
 merkwaarde Arnhemse zakelijkheid in combinatie met groen. Dit biedt ook mogelijkheden om de 
 sportieve innovaties en prestaties over het voetlicht te brengen. 

•	 Potentiële	nieuwe	inwoners	en	bedrijven
De campagne wordt zowel breed als smal ingezet. Een brede citymarketingcampagne gericht op maximaal 
publieksbereik wordt ingezet in een gebied met een straal van circa 50 kilometer rondom Arnhem. 
Tegelijkertijd wordt ingezet op specifiek doelgroepbereik door deze doelgroepen via specifiek op hen 
toegesneden media en promotieplatforms te bereiken. 

Zo zullen inwoners van Utrecht of Ede die tevreden zijn met hun woon- en werksituatie nooit overtuigd 
worden van de vele voordelen van Arnhem, terwijl mensen die toe zijn aan een nieuwe fase in hun leven hier 
veel meer voor openstaan. Deze ‘twijfelaars’ zoeken nieuw werk, een nieuwe woonplaats en/of rust. Deze 
groep wordt bijvoorbeeld bereikt via specifieke media, zoals Funda en carrièrebeurzen. 

•	 Dagjesmensen
Arnhem wordt door veel Nederlanders al gezien als een aantrekkelijke winkel- en cultuurstad. Binnen de 
huidige toeristische marketing in KAN-verband wordt de Made in Arnhem huisstijl reeds toegepast. Dit moet 
in de toekomst zo blijven. Gezien de budgettaire beperkingen kan de citymarketing geen aparte campagne op 
dagjesmensen richten, maar zal in de overkoepelende baseline campagne het aantrekkelijke winkelaanbod 
meegenomen worden om de creatieve en vooral op mode gerichte kwaliteiten van Arnhem uit te dragen. 
Vanuit de citymarketing kan een extra impuls worden gegeven aan het aantrekken van dagjesmensen door 
nieuwe initiatieven, zoals pop-up stores te faciliteren, en in te springen op actuele promotiekansen, zoals een 
guerrillamarketingactie tijdens de Libelle zomerweken.

5.4   geografisch bereik marketinginzet
Slimme marketing is marketing die zich heel scherp richt op die gebieden waar de beoogde doelgroepen zich 
in hoge concentratie bevinden. De KAN regio, de Brabantse stedenrij, de oostelijke Randstad regio Utrecht 
en de steden ten westen en noorden van Arnhem, zoals Ede-Wageningen, Apeldoorn, Veenendaal, Zwolle 
en Groningen zijn de meest kansrijke gebieden om potentiële inwoners, werknemers en dagjesmensen te 
trekken. Op de onderstaande kaart zijn de meest kansrijke gebieden blauw gemarkeerd. De stad Groningen 
ligt weliswaar verder weg dan de andere gebieden, maar is voor het Arnhemse bedrijfsleven een recruitment-
gebied om afgestudeerden en starters te werven. 
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OPGAVEN

Bestrijden 
effecten 
regionale 
krimp

Vitaliteit 
centrum 
behouden 
en 
versterken 

CiTYMaRKETing-
DOELEn

Bewoners 
vasthouden
en nieuwe 
bewoners 
aantrekken

Winkelend 
publiek  
aantrekken en 
vasthouden

DOELGROEPEN

- Inwoners van Arnhem 
Zuid 

- Hoogopgeleiden, 
modale en boven-
modale inkomens en 
creatievelingen uit 
regio’s KAN, Utrecht, 
Noord-Brabant (Den 
Bosch, Eindhoven, 
Tilburg en Breda), 
Zwolle en Groningen 
(stad), Apeldoorn, 
Ede-Wageningen en 
Veenendaal.

- Mode en shopping 
geïnteresseerden uit 
heel Nederland

- Winkelpubliek uit de 
regio

PRODUCTOPGAVEN

- Woonaanbod beter 
afstemmen op 
woonwensen 
doelgroepen

- Culturele en creatieve 
klimaat vitaal houden 

- Groene kwaliteit 
behouden en 
versterken

- Leegstand tegengaan

- (Nog) meer 
bijzondere modezaken 
en hogere horeca 
segment aantrekken

- Werken aan diversiteit 
functies binnenstad 
om levendigheid te 
versterken. 

PRODUCTOPGAVEN

- Eerst werken aan 
kwaliteit en diversiteit 
woonaanbod, dan pas 
woonbestemming 
promoten.

- Creatieve, culturele 
en groene imago 
blijven uitdragen.

- Imago versterken 
heeft prioriteit. Dat 
staat nog onvoldoende 
op het netvlies bij een 
breed publiek en moet 
ook verbreed worden 
richting winkelen.

- Binnenstadsacqui-
sitie wordt belangrijk 
instrument om op 
termijn het imago 
van bijzondere mode/
winkelstad te kunnen 
blijven waarmaken. 

- Mode en creatieve 
initiatieven blijven 
ondersteunen om 
opbouw imago met 
nieuwe bewijzen te 
kunnen blijven staven.

- Werken aan diversiteit 
functies in binnenstad.

5.5   Verhouding promotie en productontwikkeling
Een effectieve citymarketing berust op een scherp inhoudelijk afwegingskader en een daarmee samenhangende 
uitvoeringsstrategie. Er zullen in de uitvoering strategische keuzes gemaakt moeten worden over welke 
kwaliteiten binnen de gewenste positionering extra uitgelicht zullen worden en welke minder. Tegelijkertijd 
zal bepaald moeten worden welke facetten in de productontwikkeling meer aandacht moeten krijgen omdat 
de beeldbepalendheid of bewijsvoering nog te beperkt is. In de uitvoering van de citymarketing zal daarom 
gezocht moeten worden naar een balans tussen product-ontwikkeling en promotie. 

In het onderstaande schema staat bij ieder citymarketingdoel weergegeven aan welke producten Arnhem 
moet werken. Dit moet leiden tot een betere bewijsvoering van de merkwaarden creatief,	groen	en	Arnhemse	
zakelijkheid. 
In het schema staat in de laatste kolom de gewenste verhouding tussen promotieacties en productontwikkeling. 
Een geloofwaardig imago moet immers ondersteund worden door voldoende bewijzen. 
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OPGAVEN

Economisch 
sterke 
sectoren 
versterken

Werkloos-
heid terug-
dringen

CiTYMaRKETing-
DOELEn

Hoger opgeleiden 
vasthouden en 
aantrekken

Bedrijven 
vasthouden 
en aantrekken

DOELGROEPEN

- Hoger opgeleiden uit 
regio’s KAN, Utrecht, 
Noord-Brabant (Den 
Bosch, Eindhoven, Til-
burg en Breda), Zwolle 
en Groningen (stad).

- Studenten die in 
Arnhem wonen en stu-
denten van buiten die 
op Arnhemse onder-
wijsinstellingen zitten.

- Regionale en lande-
lijke hoofdkantoren in 
Arnhem en landelijk

- EMT

- Zorg

PRODUCTOPGAVEN

- Aantrekkelijke 
carrièrekansen 
behouden en 
versterken

- Aantrekkelijk woon-
werkomgeving be-
houden en versterken: 
woonwensen, kwaliteit 
groen en creatief en 
cultureel klimaat

- Bereikbaarheid op 
orde

- Voldoende aanbod 
hoogopgeleide werk-
nemers

- Hoogwaardige 
kantoorruimte en 
locaties 

- Cultureel en creatieve 
uitstraling op de stad

- Aantrekkelijk woonkli-
maat voor werknemers

PRODUCTOPGAVEN

- Imago heeft prioriteit. 
Beeldvorming van Arn-
hem als aantrekkelijke 
werk/studieomgeving 
blijft achter bij de 
realiteit.

- Huidige producten en 
bewijzen behouden en 
waar nodig versterken. 
Vooral cultuur heeft 
gezien rijksbezuinigin-
gen aandacht nodig.

- Imago heeft prioriteit. 
Beeldvorming blijft 
achter bij realiteit. 

- Interne marketing in 
Arnhem: goede contac-
ten en dienstverlening 
vanuit gemeente op 
peil houden. Bedrijfs-
contactfunctionaris-
sen zijn hiervoor het 
‘medium’ om Arnhem 
als vestigingsplaats 
voor bedrijven onder de 
aandacht te brengen en 
signalen op te pakken 
m.b.t.  gewenste pro-
ductontwikkeling
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6. Korte termijn uitvoerings-

 agenda

6.1   "product" ontwikkeling
Werken aan de positionering van de stad is een kwestie van lange adem. Ten behoeve van de uitvoering 
hebben we bij interne partners activiteiten en projecten geïnventariseerd, waarmee we op relatief korte 
termijn resultaten kunnen boeken. 

6.1.1   Evenementen
We gaan ons bestaande evenementenbeleid actualiseren. In de herijking van het beleid kijken we vanuit de 
citymarketing zowel naar het product als naar de promotie. Voor het product betekent dit dat we een stevige 
relatie leggen tussen de evenementen die we subsidiëren en onze citymarketingdoelen. Aan de promotiekant 
bekijken we welke voorwaarden we stellen aan de promotie van het gesubsidieerde evenement. Dit heeft 
betrekking op aansluiting bij de Made in [Arnhem] campagne.

Citydressing
Naast het evenementenbeleid willen we ook de visie op citydressing in de stad actualiseren. Doel is tot 
duidelijke richtlijnen te komen voor de inzet van citydressing.

6.1.2   Wonen
Op een aantal plekken in de stad is woningbouw in ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor de ‘bestaan-
de stad’. Ook hier liggen kansen voor de citymarketing, zowel als het gaat om het behouden van bewoners in 
de stad als het aantrekken van nieuwe bewoners. 

Nieuwbouw
Er zijn mogelijkheden om de doelgroepen van de citymarketing goed te bedienen met nieuwe woonlocaties. 
We willen dat nieuwe woonlocaties via branding en betrokkenheid van de woonconsument vorm krijgen. De 
strategie is om de doelgroep die we voor ogen hebben, te betrekken bij de ontwikkeling van het woongebied. 
Woonconsumenten moeten hun woonwensen kunnen realiseren in Arnhem. 
Concreet gaat het om Fluvium, Rijnboog (Paradijs en Nieuwstraat) en Schuytgraaf. We zien ook kansen 
voor o.a. restplekken in Malburgen Oost en West, Coberco en Presikhaaf. Wel moet opgemerkt worden dat 
de mate waarin de gemeente hierop invloed heeft per project verschilt. De kansen hiervoor worden in de 
komende periode samen met de afdeling Ruimte, onderdeel Wonen verder uitgewerkt. 

Bestaande	bouw
Nieuwbouw vormt nog maar een klein deel van de woonopgave voor de stad. De aandacht gaat steeds meer 
uit naar hoe om te gaan met bestaande woningbouw. Hoe gaan we deze bijvoorbeeld verduurzamen? Binnen 
nu en twee jaar maakt de gemeente hiervoor een plan. Dit sluit aan bij het citymarketingdoel om bewoners 
voor de stad te behouden en de citymarketingcoördinator zal hier aansluiting bij zoeken.

Studentenhuisvesting
Een concreet project rondom studentenhuisvesting is het creëren van 256 studentenwoningen in de 
voormalige Rijkswaterstaattoren. Dat zal naar verwachting binnen nu en twee jaar gerealiseerd zijn. Dit 
draagt bij aan het beeld van Arnhem als aantrekkelijke stad voor studenten en kan als voorbeeld in de 
promotie gebruikt worden.

6.1.3   Binnenstad
Eén van de citymarketingdoelen is de aantrekkelijkheid van de binnenstad te behouden en te versterken. De 
gemeente gaat in het najaar van 2012 een programma ontwikkelen dat speciaal gericht is op de ontwikkeling 
van de binnenstad. 

Het programma 'De Arnhemse binnenstad klaar voor de toekomst' richt zich op twee belangrijke veranderop-
gaven. Als eerste de samenhang en coördinatie van grote projecten en de verbinding met de bestaande stad 
en rivierzone. 
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Als tweede de bereikbaarheid van de binnenstadseconomie. Het bereiken van de doelstellingen doet de 
gemeente niet alleen. Zij zal hier stakeholders bij betrekken. Doel is om de goede dingen die we al doen vast 
te houden, verbindingen te leggen tussen de goede dingen en te kijken wat er nog aan extra inspanningen 
nodig is. Vanuit de citymarketing participeren we in de totstandkoming van het programma en dragen er zorg 
voor dat de city-marketingdoelen verweven worden in het programma. 

6.1.4   Openbare ruimte
In de openbare ruimte liggen duidelijk kansen voor de stad om haar kernwaarden groen, creatief en Arnhemse 
zakelijkheid te communiceren. 

Braakliggende	terreinen
Er zijn diverse initiatieven om braakliggende terreinen in de stad (tijdelijk) een invulling te geven. We gaan 
bij deze initiatieven op zoek naar een invulling die past bij de kernwaarden van Arnhem. Er zijn al diverse 
initiatieven in de stad waarin dit gebeurd is. Voorbeelden zijn de WiFi-tuin achter het station Arnhem Centraal 
en de Bartoktuin in de Kortestraat.

Herinrichting
Er is een aantal plekken in de stad die bij uitstek geschikt zijn om de merkwaarden te communiceren. Dit zijn 
onder andere de stationshal Arnhem Centraal, openbare ruimte rond station Velperpoort, de entrees van de 
stad en parkeergarages. Als er redenen zijn om deze gebieden aan te pakken, dan wordt bij de herinrichting 
gekeken hoe we de merkwaarden van Arnhem op deze plek over het voetlicht kunnen brengen. 
Op onderstaand kaartje staan de drukke plekken in de stad weergegeven.

6.1.5   Bedrijven en ondernemerschap
Eén van de citymarketingdoelen is het aantrekken en vasthouden van bedrijven. Het is voor de stad van 
belang om de werkgelegenheid te behouden, bedrijvigheid aan te trekken en Arnhem als stad om te vestigen 
te vermarkten. Citymarketing kan er aan bijdragen dat Arnhem bij de doelgroep bedrijven op een goede 
manier op de kaart gezet wordt/blijft staan. Eén van de merkwaarden van Arnhem is Arnhemse zakelijkheid. 
Dat gaan we in de toekomst meer uitstralen. De volgende zaken pakken we in ieder geval op:
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Arnhem	op	de	kaart
Vastgoedbedrijven en makelaars hebben in acquisitietrajecten behoefte aan informatie over de positionering 
van de stad Arnhem. Wij zorgen voor een handreiking over Arnhem die deze doelgroep kan gebruiken. Dit 
compacte document richt zich onder meer op de propositie en merkwaarden van Arnhem. De handreiking 
presenteren we tijdens een bijeenkomst van de gemeente die jaarlijks georganiseerd wordt voor deze doel-
groep. Dit biedt ook gelegenheid de citymarketingvisie nader toe te lichten. 

Ook de locatie-eigenaren van bedrijventerreinen zoals Energy Businesspark Arnhems Buiten, IJsseloord II, 
Arnhem Centraal en Industriepark Kleefse Waard voorzien we van deze handreiking.

Bidbook
Er is een bidbook in de maak over Arnhem, onder meer voor de acquisitie van bedrijven. Deze zal eind 2012 
klaar zijn. Ook hierin zullen de kernwaarden verweven worden. Het Bidbook krijgt bovendien een Made in 
[Arnhem] uitstraling.

Hospitality	en	netwerken
Gedurende het jaar organiseert de gemeente Arnhem diverse hospitality bijeenkomsten. Voorbeelden zijn de 
Rode Loper (bijeenkomst voor nieuwe directeuren, managers en bestuurders) en de Arnhemse Ondernemers-
avond. Deze bijeenkomsten benutten we om de merkwaarden van Arnhem over het voetlicht te brengen.
Er zijn op zakelijk vlak verschillende netwerken waarin we de kansen van citymarketing over het voetlicht 
gaan brengen: het Economisch Forum Arnhem (EFA), Directienetwerk Arnhem (DNA) en Platform Excellente 
Zorg. Deze bijeenkomsten zijn vaak thematisch ingestoken wat de gelegenheid biedt om citymarketing onder 
de aandacht te brengen en gelijk partijen en bedrijven te betrekken. 

6.1.6   Cultuur
Fonds	Cultuur
Voor 1 oktober 2012 moeten alle nieuwe aanvragen voor het Fonds Cultuur zijn ingediend. Nieuw is dat alle 
komende beschikkingen een passage bevatten over aansluiting in de promotie bij Made in [Arnhem]. Ook 
wordt als voorwaarde opgenomen dat alle culturele activiteiten aangekondigd worden op de nieuwe website 
Uit in Arnhem. Dit draagt bij aan de profilering van Arnhem als creatieve stad.

Cultuursubsidies
Per 1 januari 2013 komt er een nieuw subsidiestelsel voor cultuur. In dit nieuwe stelsel wordt bekeken waar 
Made in [Arnhem] in de promotie van een activiteit een meerwaarde op kan leveren en of en op welke wijze 
dit wordt vastgelegd in de beschikking. Bijvoorbeeld bij subsidieverlening aan festivals, tentoonstellingen 
of podiumproducties. Voor deze subsidies zal een passage over citymarketing opgenomen worden in de 
beschikking.

6.1.7   Onderwijs
De huidige onderwijsinstellingen en hun inhoudelijke prioriteiten sluiten goed aan bij de kernwaarden en 
profilering van Arnhem: ArtEZ (creatief, mode), HAN (met een aantal creatieve opleidingen, focus in 
instellingsplan op Energie- en Milieutechnologie en focus in Arnhem op de faculteit Economie) en Van Hall-
Larenstein (groen). 

Introductiedag
Er is overleg met ArtEZ en de HAN over het organiseren van een ‘Arnhemdag’ of een ander Arnhems element 
in hun introductie. Daarbij wordt ook Van Hall-Larenstein bij betrokken omdat deze studenten ook veelal 
gebruik maken van Arnhemse voorzieningen en in Arnhem wonen.

Website
De gemeentelijke website wordt aangepast met informatie over studeren in Arnhem. Er zullen links geplaatst 
worden naar relevante websites van opleidingen, studentenverenigingen en studentenhuisvesting.

Visie	studentenhuisvesting
Er wordt een visie geformuleerd op studentenhuisvesting in de stad: welke plekken in de stad vinden we (op 
termijn) het best geschikt voor deze doelgroep en hoe creëren we hier meerwaarde. Een actueel onderwerp 
gezien ook het feit dat studenten regelmatig genoemd worden als alternatieve functie voor leegstaande 
gebouwen, en van belang voor een prettig studentenklimaat. 
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Studentenkaart
In 2012 ontvangen alle studenten (meer dan 12.000) van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten en Van Hall-Larenstein in Velp een studentenkaart. De Studentenkaart Arnhem 
biedt de student voordeel op het gebied van sport, cultuur, horeca en in winkels in de stad. Doel is om de 
binding van de studenten met de stad Arnhem te versterken.

6.1.8   Mode
MoBA
In 2013 vindt opnieuw een Arnhem Mode Biënnale, voortaan MoBA, plaats. Dit is bij uitstek het evenement 
om Arnhem als modestad op de kaart te zetten. De doelstellingen van de gemeente Arnhem met de mode 
biënnale zijn in de subsidievoorwaarden duidelijk verwoord. Daarin zijn ook de citymarketingdoelen goed 
verweven. We benutten de MoBA voor profilering van de stad naar diverse doelgroepen, ook in het perspectief 
van het consolideren van onze positie in de topsector creatieve industrie. Niet alleen in het product, maar 
ook in de promotie vindt afstemming plaats met de citymarketing. Zo dragen alle uitingen van de biënnale 
prominent het Made in [Arnhem] label.

Collectie	Arnhem
Derdejaars studenten van de opleiding Product Design van ArtEZ presenteren zich dit jaar in Eindhoven op de 
Dutch Design Week. Vanuit Made in [Arnhem] zal de gemeente deze presentatie promotioneel ondersteunen. 
Hetzelfde geldt voor de Collectie Arnhem van de opleiding Fashion die in januari tijdens de Amsterdam 
International Fashion Week gepresenteerd wordt. Ook hier zal Made in [Arnhem] zich net als in voorgaande 
jaren laten zien. 

6.2   plusopties – kansen voor de toekomst
Bij het inventarisatie van concrete acties voor de uitvoeringsagenda zijn ook nog  kansen gesignaleerd. 
Het zijn ideeën voor activiteiten en projecten die op dit moment niet in de organisatie zijn belegd. Deze 
opties zullen, door de citymarketingcoordinator, nader worden verkend. Per optie wordt bekeken wat de 
voorwaarden voor realisatie zijn. Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan wordt de optie opgenomen in 
de uitvoeringsagenda.

Openbare ruimte
Er zijn kansen voor activiteiten in de openbare ruimte. Er zou meer georganiseerd kunnen worden met behulp 
van sponsoring door bedrijven. Dit biedt het bedrijf ook de mogelijkheid om haar naam aan de stad te 
verbinden. Bijvoorbeeld een beachvolley toernooi aan de Rijnkade gesponsord door OHRA.
Een mooi voorbeeld van een initiatief zijn de strandstoelen van Portaal in het Lauwerspark.

Bewegwijzering
Bewegwijzering in de stad, bijvoorbeeld de route van station naar de binnenstad, is nog niet ergens belegd 
in de organisatie maar zou wel bijdragen aan de citymarketingdoelen. Dit sluit ook aan bij de belangen van 
bedrijven en toeristische attracties. Daarnaast kan er een verbinding gemaakt worden met de merkwaarden 
van Arnhem. Een voorbeeld is om met kunst de weg van station naar kantorenplein in Arnhem-Centraal aan 
te duiden (mix van merkwaarden creatief en Arnhemse zakelijkheid).

planologische documenten
In planologische documenten, zoals bestemmingsplannen, kan informatie opgenomen worden over de 
propositie van Arnhem. Deze documenten worden onder meer geraadpleegd door vastgoedeigenaren en 
makelaars.

Boegbeelden arnhemse zakelijkheid
Er zijn diverse bedrijven die als boegbeeld kunnen dienen in de citymarketing. Voorbeelden zijn OHRA, Eiffel. 
Arcadis, Akzo, Gelredome, Papendal, Rijnstate (Alysis), Siza Dorp Groep, Groot Klimmendaal, STMG, 
Alliander, Cito, Tennet, KEMA, Dekra, CRV, Novartis, maar ook ArtEZ en de HAN.

Tijdelijke invulling gebouwen
Leegstand biedt mogelijkheden voor een tijdelijke invulling van gebouwen die aansluit bij de merkwaarden 
voor Arnhem. Hier zou een concreet plan voor gemaakt kunnen worden.
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Wonen
Arnhem gaat de komende jaren de eigen bouw van woningen stimuleren. Daarvoor zal een kavelwoning 
worden opgericht. We willen eigen bouw in alle prijssegmenten mogelijk maken en op verschillende locaties. 
Denk hierbij aan Schuytgraaf, Fluvium, St. Marten en Gaardenhage. Citymarketing kan in de promotie hiervan 
een rol spelen.

Centraal station
In meerdere gesprekken kwamen de kansen om onze stad te profileren op het Centraal station naar voren. 
Onduidelijk is wat de stand van zaken hiervan is en of we er bovenop zitten om de mogelijkheden te onder-
zoeken. Een mooie kans ligt er om ons op het station te profileren op het gebied van mode, zeker in relatie 
tot de komene mode biennale: MoBA 13.

Relatiegeschenken
Relatiegeschenken bieden een kans om onze merkwaarden uit te stralen. Hier zou nog eens kritisch naar 
gekeken kunnen worden. Een mogelijkheid is een samenwerking met Coming Soon.

6.3   promotiecampagne
We gaan de huidige Made in Arnhem campagne vernieuwen  en voorzien van een nieuwe ‘look and feel’ 
en creatieve invulling. Daarvoor besteden we de campagne opnieuw aan. Doel is een baseline campagne 
te ontwikkelen voor de komende jaren die aansluit bij de citymarketingdoelen en doelgroepen. Made in 
[Arnhem] blijft hierin overeind. Ook zullen we partijen in de stad actiever gaan betrekken bij de campagne. 
Zo ontwikkelen we een huisstijlhandboek zodat partners in de stad ook zelf gemakkelijker Made in [Arnhem] 
als ambassadeur uit kunnen gaan dragen.
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7. Organisatie en financiering

7.1   Borging binnen de gemeentelijke organisatie
Citymarketing betreft meerdere beleidsterreinen. Zowel op strategisch niveau als op uitvoeringsniveau 
moeten de merkwaarden een plek krijgen in de beleidsvorming en productontwikkeling. Dat vergt idealiter 
een bewustzijn binnen de gehele gemeentelijke organisatie om in het opstellen van beleid en de uitvoering 
accenten te leggen op creativiteit, groen en Arnhemse zakelijkheid. Een dergelijk bewustzijn ontstaat echter 
niet vanzelf. Daarom is het van belang dat er op strategisch niveau een functie van citymarketingcoördinator 
gecreëerd wordt. 

Deze citymarketingcoördinator heeft in de eerste plaats een kwartiermakende functie om het bewustzijn 
binnen de gemeentelijke organisatie van het belang van citymarketing te vergroten. De coördinator zal 
daarbij zowel op strategisch niveau als op de beleidsvormende en uitvoerende niveaus moeten schakelen. 
Daarbij zal de coördinator voor de citymarketing het overzicht over de inhoudelijke beleidsterreinen bewaren 
en herkenbaar aanspreekpunt zijn binnen de gemeentelijke organisatie en voor partners in de stad. 

De citymarketingcoördinator is vooral een netwerkfunctie, waarbij hij of zij binnen de organisatie scherpte 
probeert te creëren en te behouden voor de citymarketing. De coördinator zal in de praktijk vooral invloed 
en draagvlak moeten creëren waardoor medewerkers in hun werk proberen de merkwaarden en daarmee de 
positionering van Arnhem kracht bij te zetten. Dat is niet iets wat je formeel of in bevoegdheden kan 
afdwingen. Het is daarom van cruciaal belang dat de citymarketingcoördinator over de juiste persoonlijke 
kwaliteiten beschikt om draagvlak en goodwill te creëren.

7.3  interne afstemming binnen de gemeente
Binnen de nieuwe gemeentelijke organisatie hebben sectoren en afdelingen plaatsgemaakt voor clusters 
en programma’s. Daarnaast is er een centrale directie ontstaan met een cluster Strategie en Ontwikkeling. 
Vanwege het beleidsterrein-overstijgende karakter zal de citymarketingcoördinator worden geplaatst bij het 
cluster Beleid en Regie, direct onder het clusterhoofd. De citymarketingcoordinator rapporteert primair aan 
de ambtelijk opdrachtgever, de programmamanager “Marketing van Arnhem” (cluster Strategie en 
Ontwikkeling) en aan de bestuurlijk opdrachtgever. Citymarketing is niet alleen sectoroverstijgend maar  ook 
programma- en portefeuilleoverstijgend. Dit vraagt  daarom ook afstemming tussen de programmamanagers 
en tussen de leden van B&W.

7.3   inhoudelijke focusgebieden voor de citymarketing binnen de gemeente
Gezien de citymarketingdoelen en de daarachterliggende opgaven van de stad is het van belang dat de 
beleidsterreinen en programma’s die betrekking hebben op de onderstaande onderwerpen, betrokken worden 
bij de citymarketing: 
• wonen
• cultuur
• winkelen en  binnenstadsmanagement
• mode en creatieve sector
• hoger onderwijs
• economie:
 o EMT
 o bedrijfscontactfunctionarissen
• toerisme en vrije tijd
• groen
• sport
• communicatie
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7.4   Borging buiten de gemeentelijke organisatie
Het is niet wenselijk dat de gemeente Arnhem alle taken voor de citymarketing op zich neemt. Een 
gemeentelijke organisatie is gericht op het maken, uitvoeren en handhaven van beleid en is in haar kern geen 
marketingorganisatie. Om die reden verdient het aanbeveling om de uitvoering van een deel van de 
marketingtaken door een externe organisatie te laten uitvoeren. 

Deze taken betreffen:
• Ontwikkelen van een baseline campagne.
• Strategische inkoop en ontwikkeling van middelen, zoals advertenties en toolkits.
• Benaderen van externe beeldbepalende partijen om als sponsor en promotiepartner deel te nemen aan de  
 baseline campagne.
• Onderhouden van contacten en ondersteunen van promotiepartners om het verhaal van Arnhem uit te   
 dragen en het inventariseren van hun behoeften daarin. 
• Inspringen op actuele promotiekansen, bijvoorbeeld via guerrillamarketing.
• Uitvoeren van online marketing.

Naast deze taken is het van belang dat partijen in de stad zich eveneens betrokken voelen bij het ontwikkelen 
en verbeteren van producten die Arnhem als creatieve, groene en stad van Arnhemse zakelijkheid ten goede 
komen.  De citymarketingcoördinator is aanspreekpunt  voor partijen in de stad die zich actief willen inzetten 
voor de citymarketing. Daarnaast zal de citymarketingcoördinator zelf actief partijen benaderen wanneer er 
kansen zijn op het vlak van productontwikkeling en samenwerking tussen partijen in de stad. De gemeente 
Arnhem zal in dit proces vooral een faciliterende rol vervullen. Bouwen aan de positionering van Arnhem 
is immers geen taak die de gemeente externe partijen op kan leggen, maar iets wat vanuit de partijen zelf 
moet komen. Daarbij kan het zinvol zijn om structurele overlegmomenten of gremia in het leven te roepen, 
of plaats in te ruimen voor de citymarketing in bestaande overlegorganen. Deze stap zal echter pas concreet 
gezet kunnen worden wanneer de citymarketingcoördinator samen met betrokken externe partijen heeft 
overlegd hoe dit het beste kan. 

7.5   Financiering en onderverdeling
De gemeente Arnhem stelt jaarlijks € 273.000,- jaarlijks ter beschikking voor de citymarketing. 
De citymarketingdoelen zijn ambitieus. Daarom is het noodzakelijk in de uitvoering van de citymarketing 
zoveel mogelijk samenwerking en cofinanciering met betrokken partijen in de stad aan te gaan. Daarbij horen 
scherpe keuzes wat wel en niet vanuit citymarketing ondersteunt wordt. Hiervoor geldt de volgende jaarlijkse 
budgettaire onderverdeling:

• Permanente Made in Arnhem (baseline) campagne  
• (Tijdelijke) ondersteuning beeldbepalende evenementen  
• Promotiekansen   
• Start-ups en productontwikkeling   
• Inkomsten sponsoring    
• Organisatie en onderzoek 

Per post zijn bestedings-/toekenningscriteria geformuleerd.   
   
permanente Made in arnhem campagne
De baseline campagne vormt de basis van de citymarketing van Arnhem en kan zo worden ingezet dat 
Arnhem het jaar rond zichtbaar is. Alle reguliere promotiemiddelen, zoals toolkits, komen uit dit budget. 
Daarbij dienen ook de kosten voor ontwerp van uitingen en media-inkoop gerekend te worden. 

Tijdelijke post ondersteuning beeldbepalende evenementen
Evenementen vormen belangrijke imagopijlers voor Arnhem. Zij dragen bij aan het culturele en creatieve 
imago van de stad. De citymarketing van Arnhem is gebaat bij een goede promotie en presentatie van beeld-
bepalende evenementen. 
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In het verleden zijn evenementen hiervoor vanuit het citymarketingbudget ondersteund. Het streven is dat 
de ondersteuning van beeldbepalende evenementen in hun marketing op termijn zoveel mogelijk binnen het 
bestaande evenementenbeleid wordt ondergebracht. De praktijk wijst echter uit dat een overheveling van 
financiering veelal langs geleidelijke weg gaat. Daarom is een tijdelijke post ‘ondersteuning beeld-
bepalende evenementen’ in de totale financiering van de citymarketing ingebouwd. Op termijn kan deze 
geheel afgebouwd worden, of kan een jaarlijks vaststaand bedrag ingezet worden voor het evenementen-
beleid ter ondersteuning van beeldbepalende evenementen in hun marketing. 

actuele promotiekansen
Naast de permanente Made in Arnhem campagne, leert de praktijk dat zich regelmatig promotionele kansen 
voordoen die de profilering van Arnhem ten goede komen. Om te voorkomen dat middelen van de 
permanente campagne hier voor worden ingezet met als gevolg dat de promotionele basis onnodig wordt 
verdund, is hier een aparte post voor nodig. 

Start-ups en productontwikkeling
Citymarketing draait om product en promotie. Daarom is het zaak om ook de productontwikkeling te 
stimuleren. Nieuwe initiatieven en producten dragen immers bij aan de bewijsvoering en ondersteunen 
daarmee de gewenste positionering van Arnhem. 

inkomsten sponsoring
De citymarketing van Arnhem kan niet alleen met gemeentelijke middelen gedragen worden wil er een 
grootschalig effect bereikt worden. Bijdragen van partijen in de stad zijn dan ook onontbeerlijk. Voor de 
permanente Made in Arnhem campagne en mogelijk ook voor de actuele promotiekansen wordt daarom zo-
veel mogelijk gezocht naar cofinanciering. Dit gebeurt door partijen in Arnhem die bijdragen aan de gewenste 
positionering van Arnhem actief te benaderen deel te nemen aan de campagne. De gemeente kan partijen 
een aantrekkelijk aanbod doen, omdat zij de basis van de Made in Arnhem campagne financiert. In veel 
gevallen kunnen partijen binnen de campagne hun zichtbaarheid vergroten voor lagere kosten dan wanneer 
zij zelf middelen moeten ontwikkelen en mediaruimte moeten inkopen. 

Het benaderen van partijen en hen laten bijdragen aan de campagne is een kwestie van maatwerk. Daarom 
is het niet mogelijk hier bij voorbaat scherpe financiële ramingen voor te doen. De ervaring leert dat het 
verwerven van sponsorinkomsten tijd nodig heeft. Een hernieuwde citymarketingcampagne zal daarom eerst 
enige tijd moeten lopen om haar succes te bewijzen voordat substantiële cofinanciering door sponsoring op 
gang komt. Naast het financiële aspect is het minstens zo belangrijk partijen te benaderen die qua uitstraling 
bijdragen aan de gewenste positionering van de stad en bij tenminste één van de citymarketingdoelgroepen 
aansluiting vinden. Er moet dan ook grote terughoudendheid worden betracht met sponsoring door partijen 
die niet of tegengesteld bijdragen aan de gewenste beeldvorming.
 
Organisatie en onderzoek
Een deel van het citymarketingbudget zal besteed worden aan organsiatie en onderzoek. Dat is nodig om de 
bureaukosten van de externe uitvoeringsorganisatie, het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen 
(RBT KAN). Het RBT KAN is grondlegger van de campagne Made in Arnhem en zal na de aanbesteding vooral 
belast worden met actief werven van sponsors voor de campagne. Ook zal eens in de twee jaar een 
imago-onderzoek worden uitgevoerd om de effecten van de citymarketing op het imago van Arnhem te 
meten.
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•	 Ontwerp-structuurvisie	Arnhem	2020	/	doorkijk	2040.	Gemeente	Arnhem,	concept	augustus	2011.	
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•	 Statistisch	jaarboek	Arnhem	2011.	afdeling	Onderzoek	en	Statistiek,	Gemeente	Arnhem,	december	2011.
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•	 Stedelijke	genetica	ontleed.	Een	onderzoek	naar	de	invloed	van	het	DNA	van	de	stad	op	economische	structuur-	
	 veranderingen	in		Enschede,	Tilburg,	Arnhem	en	Zwolle.	Sander	Zondervan,	Universiteit	Utrecht,	november	2010.
•	 Strategische	marketing	visie	toerisme	2009-2012,	regio	Arnhem	Nijmegen.	RBT	KAN,	2009.
•	 Strategische	merkanalyse	voor	de	gemeente	Arnhem.	Hendrik	Beerda	Consultancy	Group,	20	december	2011.
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interviews
Voor	dit	onderzoek	zijn	diverse	externe	partijen	geïnterviewd.	In	een	groot	aantal	gevallen	is	eveneens	teruggrepen	op	
de	gedetailleerde	interviewverslagen	uit	eerdere	onderzoeken	om	dubbele	belasting	van	respondenten	te	voorkomen.	
Het	betreft	hier	personen	die	door	Sander	Zondervan	en	Susanne	Giesbers	geïnterviewd	zijn	in	het	kader	van	hun	
Master	scripties	citymarketing.
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Externe partijen
•	 directeur	Burgers’	Zoo
•	 bestuurder	-	directeur	Dirkzwager	Advocaten
•	 voormalig	directeur	Gelredome
• eigenaar Voorhoeve makelaars
• Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
• directeur RBT KAN
• adjunct-directeur RBT KAN
• manager wonen Volkshuisvesting

Gemeente Arnhem
• Dhr. M. van Wessem, wethouder economische zaken, sociale zaken, cultuur, monumenten en archeologie, 
 externe betrekkingen, toerisme en evenementen
• Dhr. G. Elfrink, wethouder Rijnboog, Arnhem Centraal, volkshuisvesting, sport, communicatie en vastgoed 
• Mevr. M. Molenaar, afdelingshoofd economische zaken
• Dhr. S. Ambrosius, senior adviseur strategische bedrijfscontacten
• Mevr. E. Jaarsma, programmamanager Arnhem aantrekkelijke centrumstad
• Mevr. E. Ruiten, senior adviseur economie (Creatieve sector en Mode)
• Mevr. A. Rosenboom, senior beleidsadviseur toerisme en vrije tijd
• Dhr. G. Haanen, senior beleidsadviseur Binnenstadsmanagement
• Dhr. T. Smits, hoofd stedenbouw
• Dhr. W. Uithof, senior adviseur evenementen
• Dhr. P. Altena, sectorhoofd ruimte, economie en wonen

Sessies
Om de bevindingen in de aanscherping van de citymarketingvisie tussentijds te toetsen en draagvlak te 
creëren heeft een aantal sessies binnen en buiten de gemeente plaatsgevonden. 

• Interne sessie met inhoudelijke beleidsmedewerkers, gemeente Arnhem, 3 oktober 2011.
• Presentatie en gedachtewisseling in het strategisch beraad clusterhoofden, gemeente Arnhem, 
 10 november 2011.
• Presentatie voor de afdeling Economische zaken, gemeente Arnhem, 
• Presentatie en gedachtewisseling in het college van B & W, gemeente Arnhem, 24 januari 2012.
• Presentatie en gedachtewisseling Economisch Forum Arnhem, 26 januari 2012.
• Externe sessie met betrokken partijen uit Arnhem, 7 maart 2012.

Beschrijving en onderbouwing selectie doelgroepen
De doelgroepen voor de Arnhemse citymarketing zijn gekozen op basis van een uitgebreide analyse. 
Hieronder staan de doelgroepen gedetailleerd beschreven en is de keuze voor de doelgroep gemotiveerd.

inwoners van arnhem-Zuid aantrekken en hoogopgeleiden, modale en bovenmodale inkomens en 
creatievelingen aantrekken. 

Deze doelgroepen zijn afgeleid van het Motivaction onderzoek Beschrijving woonbeleving Mentality-milieus 
voor Arnhem. Daarbij is er voor gekozen om de specifieke leefstijlen die Motivaction hanteert te vertalen 
naar een formulering die aansluit op de doelgroepdefinities, zoals die in de beleidsstukken van de gemeente 
Arnhem gehanteerd worden. Waar Motivaction spreekt van moderne burgerij, refereert dit aan inwoners 
van Arnhem-Zuid. Waar Motivaction spreekt van postmoderne leefstijlen, refereert dit aan hoogopgeleiden, 
modale en bovenmodale inkomens en creatievelingen.  

Uit het Motivaction onderzoek naar de Arnhemse woningmarkt blijkt dat twee doelgroepen bijzondere aan-
dacht verdienen. Het vasthouden van de leefstijl moderne burgerij in met name Arnhem-Zuid is van belang, 
omdat vergelijkbaar concurrerend woonaanbod in de regio toeneemt. De postmoderne leefstijlen zijn volgens 
Motivaction de enige doelgroep die ook buiten de directe regio aangetrokken kunnen worden. Motivaction 
komt tot deze conclusie op basis van een marktverkenning over de verschillende leefstijlen die Arnhem 
aan zou kunnen trekken. Met name het stedelijke culturele en creatieve klimaat in combinatie met een 
contrastrijke groene omgeving en rustiger levenstempo vormen belangrijke identiteitskenmerken van Arnhem 
die deze doelgroep aanspreekt. Die aantrekkelijkheid is wel begrenst. 
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Richting de Randstad beperkt de aantrekkingskracht van Arnhem zich tot de regio Utrecht. Amsterdammers, 
Rotterdammers, Hagenezen en andere inwoners van de westelijke Randstad zullen minder verhuisbereid zijn. 
Dit komt door het hoge voorzieningenniveau daar en de  mentaliteit die van oudsher sterk op de Randstad is 
gericht. Uitzondering is een beperkte doelgroep van Randstedelingen die hun wortels in de regio Arnhem 
hebben liggen, of voor hele specifieke banen de overstap van de Randstad naar Arnhem overwegen. 
Arnhem is een aantrekkelijke werkstad voor hoogopgeleiden. De aantrekkelijkheid van Arnhem t.o.v. 
Noord-Brabantse steden, Nijmegen, Zwolle, Apeldoorn en Veenendaal blijkt hoog te zijn wanneer het type 
in Arnhem aanwezige werkgevers in ogenschouw wordt genomen. Deze kwaliteit wordt echter op dit 
moment nog onvoldoende uitgedragen. Arnhemse bedrijven trekken nu al hoger opgeleiden - een doelgroep 
die deels samenvalt met de postmoderne leefstijlen - uit deze gebieden en merken tegelijkertijd dat het 
voorbij Utrecht moeilijker is om deze werknemers te werven. 
Op basis van dit gegeven kan ook een inschatting worden gemaakt van de aantrekkingskracht van Arnhem 
als stad om te wonen en werken.

Winkelpubliek uit de regio vasthouden en modegeïnteresseerden uit heel nederland aantrekken. 

Het regionale en lokale winkelpubliek vormt de grootste doelgroep voor de winkeliers en horeca in het 
centrum van Arnhem. Het is zaak om deze groep zoveel mogelijk vast te houden. Met de krimp ten noorden 
en oosten van Arnhem zal deze doelgroep weliswaar kleiner worden, maar blijft het zaak deze doelgroep 
aan de stad te binden om nog groter verlies te vermijden. Het regionale verlies zal deels van buitenaf 
gecompenseerd moeten worden. Arnhem onderscheidt zich van veel andere steden met haar mode-
profilering. Het is zaak deze onderscheidende positie verder uit te bouwen en daarmee modegeïnteresseerd 
publiek aan te trekken.
 
Hoger opgeleiden en studenten vasthouden en aantrekken. 

De belangrijkste economische pijler van Arnhem is de diensteneconomie, gevolgd door de zorg en het open-
baar bestuur. Voor deze sectoren is ruime beschikbaarheid van hoogopgeleid personeel van groot belang om 
hun groei te kunnen blijven faciliteren. Studenten vormen als starters op de arbeidsmarkt en als startende 
ondernemers daarbinnen een belangrijke groep. Zij voorzien de stad van nieuw en jong talent. 
Die aantrekkelijkheid is wel begrenst Richting de Randstad beperkt de aantrekkingskracht van Arnhem zich 
tot de regio Utrecht. Amsterdammers, Rotterdammers, Hagenezen en andere inwoners van de westelijke 
Randstad zullen minder bereid zijn te werken buiten hun eigen regio. Dit komt door het hoge voorzieningen-
niveau daar en de  mentaliteit die van oudsher sterk op de Randstad is gericht. Uitzondering vormt een 
beperkte doelgroep van Randstedelingen die hun wortels in de regio Arnhem hebben liggen, of voor hele 
specifieke banen de overstap van de Randstad naar Arnhem overwegen. In veel gevallen blijven deze dan nog 
vaak wonen in de Randstad, zoals veel voorkomt bij hogere management- en bestuursfuncties. 

Arnhem is een aantrekkelijke werkstad voor hoogopgeleiden. De aantrekkelijkheid van Arnhem t.o.v. 
Noord-Brabantse steden, Nijmegen, Zwolle, Apeldoorn en Veenendaal blijkt hoog te zijn wanneer het type in 
Arnhem aanwezige werkgevers in ogenschouw wordt genomen. Deze kwaliteit wordt echter op dit moment 
nog onvoldoende uitgedragen. Arnhemse bedrijven trekken nu al hoger opgeleiden uit deze gebieden en 
merken tegelijkertijd dat het voorbij Utrecht moeilijker is om deze werknemers te werven. Op basis van dit 
gegeven is een inschatting mogelijk van de aantrekkingskracht van Arnhem als stad om te wonen en werken.

Regionale en landelijke hoofdkantoren, energie- en milieutechnologiebedrijven, zorgbedrijven en 
bedrijven in de creatieve sector vasthouden en aantrekken. 

Arnhem vormt een belangrijk dienstenknooppunt in midden en oostelijk Nederland. Banengroei vindt door-
gaans het meeste plaats binnen bedrijven die al gevestigd zijn in de stad. Het is daarom belangrijk om de sterk 
vertegenwoordigde sectoren in Arnhem verder te versterken. Daarnaast komt uit de Economische Agenda 
van de gemeente Arnhem naar voren dat EMT (energie- en milieutechnologie) en creatieve bedrijvigheid, 
waaronder mode, kansrijke sectoren zijn om verder uit te bouwen.  
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