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Wat maakt 
Veenendaal een 
sterk merk? 
‘Om erachter te komen wat 

het verhaal is van Veenen-

daal zijn wij ruim vijf jaar 

geleden gestart met een 

citymarketing-strategie. Er 

is cijferonderzoek gedaan, 

er zijn interviews gehouden 

met Veenendalers en we 

hebben de historie van Veenendaal onder de loep genomen. 

Een stad is namelijk geen pot pindakaas. Het is een gecombi-

neerd merk voor verschillende doelgroepen. Uit dit onderzoek 

kwam naar voren dat het een echte gezinsstad is. Ten tweede 

hebben we aan velen de vraag gesteld waar ze aan denken bij 

Veenendaal. Het antwoord dat bijna iedereen gaf: winkelen! 

Niet zo gek, want met 130.000 bezoekers per week aan het 

winkelcentrum is dit twee keer zo groot als het aantal in-

woners (63.000) van Veenendaal. En uit de cijfers bleek ook 

dat we niet alleen op detailhandel, maar ook op het gebied van 

ICT erg hoog scoren.’

Hoe hebben jullie dit extra kracht 
weten te geven?
‘Allereerst heeft de gemeente besloten om er een aparte stich-

ting (Promotie Veenendaal) voor op te zetten, waardoor wij 

alle ruimte hebben gekregen. Wij hebben als buitenboord-

motor er gas op kunnen geven, waarna we uiteindelijk alle-

maal schouder aan schouder hebben gestaan om Veenendaal 

verder te brengen van een groeiend dorp naar een fijne stad 

met trotse Veenendalers. En door ons op jonge gezinnen,  

winkelen en ICT te richten, is Veenendaal de afgelopen jaren 

steeds beter bekend geworden en kunnen mensen zich nu veel 

beter in de kernwaarden herkennen. Want beweren is be-

wijzen vind ik. Uiteindelijk is daar ook de merkcampagne 

‘Veenendaal Doet’ uit voortgekomen. Iedereen kan zich erin 

vinden en het laat zien dat Veenendaal actief is.’

Wat zijn voorbeelden van de 
zichtbare veranderingen?
‘Er zijn heel veel mooie ontwikkelingen. Denk aan de nieuw-

bouwwijk Veenendaal-Oost, onze mooie 

binnen stad en de sterke positionering van de 

ICT-sector. Bij dit laatste hebben we onderzoek 

gedaan bij bestaande ICT-bedrijven in Veenen-

daal. Waaruit bleek dat ze graag sneller inter-

net, een goede bereikbaarheid en een eigen  

ondernemersnetwerk wilden. Al deze drie  

punten hebben we opgepakt. Met de verbreding 

van de A12 heeft Veenendaal voor extra toerit-

ten gezorgd, er is een stichting ICT Valley opge-

richt waar kennis en ervaring kan worden ge-

deeld en tot slot ligt er op alle bedrijfsterreinen in Veenendaal 

glasvezel. Op de dag dat ik Veenendaal verlaat, zijn zelfs ook 

alle woonwijken met glasvezel voorzien. En op die manier  

hebben we ervoor gezorgd dat de bedrijven zijn gebleven én 

dat er nieuwe ICT-bedrijven naar Veenendaal zijn gekomen.’

Hoe kijk je terug op deze afgelopen 
vijf jaar?
‘Met een trots gevoel. Wij hebben met zijn allen prachtige re-

sultaten neergezet, waar ik nu ook persoonlijk voordeel van 

heb. En daar ben ik Veenendaal heel dankbaar voor. Zonder 

deze mooie resultaten was deze nieuwe baan, als programma-

manager bij Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arn-

hem-Nijmegen (RBT KAN), niet op mijn pad gekomen. Het is 

goed voor mezelf om deze nieuwe stap te maken en verder te 

groeien. Maar ook 

Veenendaal verdient 

het om te blijven ont-

wikkelen met nieuwe 

frisse ideeën en een an-

dere aanpak. Ik heb er 

dan ook volle vertrou-

wen in dat mijn functie 

als citymarketeer wordt 

overgedragen aan een 

capabele opvolger.’

VEENENDAAL [ STERK MERK ] 

‘Een stad kan geen 
allemansvriendje zijn. 
Het gaat erom dat je 

mensen gelukkig maakt, 
die het er prettig hebben 

en dat nieuwkomers 
welkom zijn in een stad 
waarin ze zich kunnen 

herkennen’

‘Wij hebben als buiten-
boordmotor er gas op 

kunnen geven, waarna 
we uiteindelijk allemaal 
schouder aan schoud-
er hebben gestaan om 

Veenendaal verder 
te brengen van een 

groeiend dorp naar een 
fijne stad met 

trotse Veenendalers’

Veenendaal: 

een sterk 
merk

Ruim vijf jaar geleden werd stichting Promo-
tie Veenendaal opgericht met citymarketeer 
Roeland Tameling als ronkende motor om 
Veenendaal te promoten. Volgens Roeland is 
de inzet van iedereen, van gemeente tot vrij-
willigers en van ondernemers tot opa’s en 
oma’s, wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd 
dat Veenendaal meer in de schijnwerpers 
staat. Aangezien Roeland per 1 januari 2016 
een andere baan heeft aangenomen, blikt hij 
nog even terug op ruim vijf mooie jaren bij 
Promotie Veenendaal.

Waarom is citymarketing 
belangrijk?
‘Citymarketing maakt een stad meer bekend 
en meer bemind, waardoor het sterker wordt. 
Het merk, in dit geval Veenendaal, creëert 
waarde voor het product dat erachter zit. Het 
zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een huis in 
Veenendaal een hogere woningwaarde krijgt, 
dat de bedrijven populair zijn als werkgever 
en dat inwoners en omwoners sneller geneigd 
zijn te winkelen in de binnenstad. Het is een 
manier om de economie draaiend te houden en 
het welzijn op peil te houden. Dit kan niet op 
alle gebieden, want een stad kan geen alle-
mansvriendje zijn. Het gaat erom dat je men-
sen gelukkig maakt, die het er prettig hebben 
en dat nieuwkomers welkom zijn in een stad 
waarin ze zich kunnen herkennen.’ 


