
Roeland Tameling, directeur van City Result, 

oprichter en secretaris van de stichting Netwerk 

Citymarketing Nederland: ‘Het Netwerk Citymar-

keting is inmiddels dé organisatie die mensen en 

kennis over citymarketing in Nederland bij elkaar 

brengt. Toetreden tot het netwerk is met enkele 

muisklikken geregeld.’ 

Activiteiten
Het netwerk kent geen leden maar deelnemers. Die 

deelnemers hebben keus uit een aantal activiteiten 

die het Netwerk Citymarketing organiseert. We 

organiseren regelmatig kennis- en netwerkbijeen-

komsten over actuele citymarketingthema’s voor 

beleidsmakers en uitvoerders van citymarketing-

beleid. Verder reiken we jaarlijks een prijs voor het 

beste citymarketinginitiatief uit. In januari kreeg 

het Amsterdam Toerisme en Congres Bureau 

de Citymarketing Innovatie-award tijdens de City-

marketing Innovatiedag 2010. Op diezelfde 

dag won 5X5X5 uit Venlo de Stimuleringsaward. 

Op 7 juni vindt in samenwerking met het Netwerk 

Citymarketing en Binnenlands Bestuur het 

Nationale Congres Citymarketing en Evenementen 

plaats in Haarlem. Daar wordt de Nederlandse 

Citymarketing Trofee uitgereikt aan de stad die 

op dit gebied het beste heeft gepresteerd.  In 

september vindt er een masterclass plaats onder 

leiding van Ronald van Kralingen. In november zal er 

in een aparte bijeenkomst worden ingegaan op de 

rol van de sociale media in de citymarketing.  En in 

januari 2011 organiseren we de Dag van de Citymar-

keting in Zwolle. Op deze bijeenkomst zal de rol van 

het bedrijfsleven het hoofdthema zijn.

Join us on LinkedIn
Gaston Crolla, voorzitter van het netwerk en 

manager Regiostimulering bij de Kamer van 

Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland: ‘De basis 

blijft het LinkedIn-netwerk. Het belangrijkste doel 

hiervan is om geregistreerden te laten profiteren 

van elkaars - zakelijke - netwerk. Op de LinkedIn-

pagina’s van de groep Netwerk Citymarketing 

staan ook interessante artikelen over citymarke-

ting, worden discussies gevoerd, vacatures 

bekendgemaakt en nieuwtjes uitgewisseld.’

Netwerk Citymarketing Nederland

Het Netwerk Citymarketing is een Nederlands samenwer-

kingsverband van organisaties en personen, actief op het 

gebied van citymarketing en andere gebiedsgebonden 

marketingactiviteiten. Het is een onafhankelijk, neutraal, 

breed platform voor geïnteresseerden in citymarketing.

Door middel van netwerken, kennisuitwisseling en het 

uitreiken van jaarlijkse citymarketingprijzen draagt het 

Netwerk Citymarketing bij aan de professionalisering en 

ontwikkeling van het vakgebied. Het Netwerk Citymarke-

ting wil een brugfunctie vervullen tussen de verschillende 

sectoren en actoren. 

Daarnaast wil het Netwerk Citymarketing actief bijdragen 

aan het delen van ervaringen van verschillende steden: wat 

kunnen we van elkaar leren?

Onderzoek
Met de Erasmus Universiteit Rotterdam en VNG heeft 

Netwerk Citymarketing Nederland een wetenschappe-

lijke benchmark citymarketing Nederland opgezet. Alle 

gemeenten kunnen hieraan meedoen. Want ondanks 

het feit dat er inmiddels veel geld wordt besteed aan 

citymarketing, is er nog geen goed overzicht van de 

marketingactiviteiten in gemeenten in Nederland. Er 

zijn wel indicatieve onderzoeken, maar die verdienen nog 

een verdiepingsslag. Het onderzoek wil daarom met behulp 

van een wetenschappelijk onderbouwde enquête onder 

Nederlandse gemeenten duidelijkheid scheppen over de 

stand van zaken rond citymarketing in Nederland. 

Dit najaar presenteren VNG, Netwerk Citymarketing en 

de Erasmus Universiteit de resultaten. Deze resultaten zijn 

onder meer bruikbaar voor een landelijke economische 

benchmark. Gratis deelnemen aan het onderzoek kan via 

benchmark@netwerkcitymarketing.nl.

Bij het Netwerk Citymarketing zijn 

onder meer betrokken:

- Ivo Opstelten (Waarnemend burgemeester Tilburg)

- Gert-Jan Hospers (Hoogleraar Citymarketing)

- Frits Huffnagel (Wethouder Citymarketing Den Haag)

- Loek Hermans (Voorzitter MKB Nederland)

- Adjiedj Bakas (Trendwatcher)
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Gaston Crolla en Roeland Tameling

Met elkaar      ....... 
kennis maken 

‘Founding fathers’ van het Netwerk Citymarketing: 

• VVV Nederland

• de Kamers van Koophandel

• City Result

• Dordrecht Marketing

• Rabobank Nederland

Sinds kort doet ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

mee. Zoals daarover al eerder is opgemerkt: ‘Fantastisch, want de 

VNG vertegenwoordigt een belangrijk deel van onze doelgroep. 

Daarom zijn we ook zo blij dat Binnenlands Bestuur mediapartner is.’ 

Meedoen
Geïnteresseerden in citymarketing kunnen zich gratis aanmelden voor het netwerk op www.netwerkcitymarketing.nl. Ook is 

het daar mogelijk zich aan te melden voor de gratis digitale nieuwsbrief en de LinkedIn groep Citymarketing. Wie specifieke 

samenwerkingsmogelijkheden zoekt, kan contact opnemen met de secretaris via secretariaat@netwerkcitymarketing.nl

Steeds meer steden ontdekken de noodzaak van citymarketing. Hoe zorg je 

ervoor dat jouw gemeente (of regio) in de aandacht blijft? Hoe stijg je uit boven 

het niveau van toeristische promotie? Door kennis en kunde op dit gebied met 

anderen te delen, is dat goed mogelijk. De stichting Netwerk Citymarketing 

Nederland biedt die mogelijkheid. Deelname eraan is gratis en levert een schat 

aan contacten en informatie op. De deelnemers aan het netwerk maken kennis 

met elkaar, in dubbel opzicht.


