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Wat is onze identiteit?
Inleiding

?

Naar aanleiding van de wens van Purmerend om zich kandidaat te stellen voor het project
Serious Request is een nieuw proces in gang gezet om de kernwaarden van Purmerend en haar
regio te definiëren en vast te leggen. De kandidaatstelling voor Serious Request wierp namelijk
vele vragen op zoals:
• Wat heeft Purmerend Serious Request te bieden?
• Wat onderscheidt Purmerend van de overige kandidaten?
• Wat zijn onze unieke waarden (USP’s)?
• Welke waarden kunnen we koppelen aan de kernwaarden van Serious Request?
• Waarom past Serious Request goed bij Purmerend?
• Waarom past Purmerend goed bij Serious Request?
Bovenstaande vragen kunnen we als volgt samenvatten: Wat is onze identiteit?
Om een antwoord te geven op bovenstaande vragen is een proces in gang gezet om het
Verhaal van Purmerend op te stellen.
Dit proces werd begeleid voor Bex*communicatie uit Amsterdam.
Parallel aan dit proces werd ook duidelijk dat citymarketing in Purmerend absoluut noodzakelijk
is. Uit de klankbordgroep werden de Purmerendse bedrijven De Media Groep, Voorts en Argila
gevraagd om een basisdocument citymarketing Purmerend op te stellen en de huisstijl en
website van de nog in te richten citymarketing organisatie te ontwikkelen. Dit document dient
dus als basis en startpunt van citymarketing in Purmerend.
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PURMEREND

IN STIJL
Oger
Oger, gevestigd in Purmerend ontwikkelt en
produceert kledingcollecties in Italië.
Daarnaast presenteert het menswear van Italiaanse
top brands in de Oger stores in Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Antwerpen.

Onze geschiedenis is rijk
Het ‘Verhaal van Purmerend’
Door een grote groep enthousiaste ondernemers in de klankbordgroep is het Verhaal van
Purmerend opgesteld. In dit verhaal wordt onder andere dieper ingegaan op onze rijke
geschiedenis als middelpunt van de regio Waterland, ons fijne woonklimaat, de strategische
ligging ten opzichte van Amsterdam, de goede bereikbaarheid, het goede vestigingsklimaat
voor bedrijven en het het feit dat de bewoners van Purmerend zeer actief en betrokken zijn.
Purmerend. Mooi en bijzonder. Als Purmerenders zeggen we eerder ‘gewoon goed’. NoordHollandse nuchterheid misschien. Onze trots, die beleven we vooral van binnen.
Onze geschiedenis is rijk. Ontstaan tussen 1200 en 1300 als vissers- en boerendorpje aan de
oevers van de Where. Door Willem Eggert van Gendt sinds 1410 een stad. Een centrale plaats,
tussen de meren Purmer, Wormer en Beemster, op wonderbaarlijke wijze tot land gemaakt door
groot waterbouwkundige Jan Adriaensz. Leeghwater. Op steenworp afstand van Amsterdam.
Door de gunstige ligging werd Purmerend eind 15e eeuw een marktstad van betekenis. Goed
voor bloeiende handel en culturele activiteiten. En door het Noord-Hollands kanaal, het spoor
en de snelweg bleven we ook in de 19e eeuw het middelpunt van regio Waterland.
Onze historie vinden we vandaag de dag nog terug in de vele monumentale panden. Neem
de oude pakhuizen, de voormalige kaaswaag en het oorspronkelijke stadhuis in de binnenstad.
Of de statige woonhuizen aan de Herengracht. Met tegeltableaus, sierijzerwerk en bijzondere
gevels in een mix van stijlen. In het centrum kunnen we werken van bekende architecten
bewonderen. Menig architectuurstudent uit binnen- én buitenland bezoekt Purmerend om ze
te bekijken. In totaal telt onze stad maar liefst 117 rijks- en gemeentemonumenten. En als je onze
binnenstad vanuit de lucht bekijkt, zie je nog steeds de contouren van de verdedigingsgordel met
vestingwerken en bastions, aangelegd in de tachtigjarige oorlog. Historisch en monumentaal

Purmerend. We denken er misschien niet zo vaak bij na, maar eigenlijk is het wel bijzonder
mooi.
Ondanks de bedrijvigheid vanaf het begin, bleef Purmerend een relatief kleine stad. Maar vanaf de
jaren vijftig groeide het inwonersaantal explosief, naar inmiddels zo’n 80.000. Amsterdammers
hebben ons door alle eeuwen heen al gevonden, maar vanaf de jaren vijftig trokken ze massaal
naar Purmerend. Hier zagen ze hun wens, een gezinswoning met tuin, in vervulling gaan. In
Purmerend vinden we rust, ruimte en veiligheid. We hebben alle voorzieningen bij de hand.
Winkels, scholen, goede zorg, sportvoorzieningen, een theater en een poppodium. Ook zijn we
zo ‘buiten’, om te wandelen, fietsen of varen in het mooie, groene en waterrijke Waterland om
ons heen. In de Beemster bijvoorbeeld. En met de bus, trein of auto zijn we zo in het centrum
van Amsterdam. Vaak nog sneller dan dat een Amsterdammer in het centrum is.
En de sfeer. Die is goed en gemoedelijk. In onze binnenstad en de zes wijken is het bijna dorps
gezellig. Niet alleen tijdens een buurtbarbecue of straatfeest, maar ook ieder weekend op de
Koemarkt waar we al sinds het ontstaan in 1645 samenkomen. Destijds vanwege de handel in
vee, nu is het onze ‘huiskamer’. We kletsen met elkaar onder het genot van een hapje en een
drankje. Een lekker biertje, gebrouwen in een van onze eigen bierbrouwerijen. Het is gewoon
bijzonder goed toeven in Purmerend.
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Samen zetten we Purmerend op de kaart
Ook de vele evenementen beschouwen we als gewoon, maar dat zijn ze allerminst. Misschien
is onze zin in bedrijvigheid en vertier nog een overblijfsel van de oude markstadcultuur of
de Amsterdamse roots van vele Purmerenders. Feit is dat we jaarlijks zo’n 200 evenementen
hebben. Uniek voor een stad van onze omvang. Iedere week is er wel ergens wat te doen.
Een braderie, de harddraverij of tentoonstelling. Of, als we sportief zijn aangelegd, meten we
onze krachten tijdens de Marktstad Run. Aangemoedigd door vrienden, familie en bekenden
uit Purmerend en omstreken. En natuurlijk hebben we het Reuring Festival in juni. Gedurende 4
dagen zijn we op de been om samen te genieten van muziek en theater in het Leeghwaterpark
en op andere plekken in de stad. Mooie evenementen, zonder narigheid.
In Purmerend doen we het samen. We zijn betrokken en saamhorig. Ook dat vinden we
gewoon. Tijdens de evenementen bijvoorbeeld zijn het de vele vrijwilligers die er samen met
de organisatoren voor zorgen dat het een succes wordt. Samen steken we de handen uit de
mouwen en zetten we de schouders eronder. Wist je dat maar liefst twee derde van ons lid is van
een of meerdere verenigingen? Van winkeliers- en horecavereniging tot sport en historische
vereniging. Zo’n bloeiend verenigingsleven zie je op weinig andere plekken in Nederland.

Al die dingen die wij als ‘gewoon goed’ bestempelen, zijn eigenlijk best bijzonder. En af en toe
doen we ook nog eens in het oog springende dingen. Dingen die op het eerste oog misschien
net even iets te groots lijken, waardoor we opvallen en ook anderen zien hoe bijzonder
Purmerend is.
De ondernemersgeest van vroeger zit er nog volop in. Zo realiseerden we in een paar jaar
een BioWarmteCentrale. Hiermee produceren we nu de duurzaamste energie in NoordHolland. Onze koning kwam naar Purmerend om de centrale te openen. Sindsdien is de
BioWarmteCentrale bekend binnen én buiten Purmerend. De bedrijvigheid, nationaal en
internationaal, is enorm. Het Purmerends Plateel is bijvoorbeeld bekend bij liefhebbers in
binnen- en buitenland. Voor nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid is nog voldoende ruimte op
Baanstee-Noord. En alhoewel de bouw van de Melkwegbrug wat voeten in aarde heeft gehad,
over de architectuur wordt nu, net als over de architectuur van Oud, over heel de wereld
gesproken. In China maken ze onze Melkwegbrug zelfs na. Kun je nagaan.
Samen zetten we Purmerend op de kaart. Waardoor mensen uit binnen- en buitenland onze
stad bezoeken. En er nieuwe inwoners en bedrijven bijkomen. Die dan ook niet meer weg
willen, net als wij. Zonder onszelf te overschreeuwen of arrogant te worden natuurlijk. Want we
blijven wel gewoon. Gewoon goed.
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Wat zijn onze kernwaarden?
Uit het Verhaal
gedefinieerd.

van Purmerend zijn door de klankbordgroep een aantal kernwaarden

Op basis van historie:
• Innovatie
• Handelsgeest
• Ambacht
• Authenticiteit
• Creativiteit
Op basis van heden en toekomst:
• Duurzaamheid
• Actief
• Goed leven en werken
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PURMEREND
Melkwegbrug
Met de boog wordt de historische
richting van de Melkweg, de oude
verbinding tussen Amsterdam en
Purmerend, benadrukt. De boogbrug
weegt 85 ton, bestaat uit 130 treden en
wordt gedragen door een stalen boog.

3FM en Serious Request
De slechte resultaten in marktaandeel van 3FM en de dalende opbrengsten van Serious Request
alsmede de discussies over de ‘houdbaarheid’ van het concept zorgen ervoor dat de NPO tot
op de dag van vandaag bezig is met het bepalen van de nieuwe koers van NPO 3 (en 3FM als
onderdeel hiervan). Al deze factoren hebben ertoe geleid dat Purmerend haar kandidaatstelling
helaas heeft moeten intrekken.
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Purmerend dient te ‘ontwaken’ en haar kernwaarden tot ‘leven’ te brengen
Het vervolg
Met het intrekken van de kandidaatstelling blijven de vragen die deze heeft opgeroepen en het
Verhaal van Purmerend als resultanten over.

Leerfasen Maslow:

Het proces van de kandidaatstelling en het Verhaal van Purmerend hebben echter een aantal
belangrijke constateringen opgeleverd:
• Purmerend heeft een groot aantal krachtige historische en huidige kernwaarden
• De kernwaarden van Purmerend zijn ‘slapend’
• Purmerend dient te ‘ontwaken’ en haar kernwaarden tot ‘leven’ te brengen
• Purmerend dient de merkidentiteit te ontwikkelen en haar kernwaarden te borgen
Uitgaande van de leerfasen van Maslow is Purmerend door het proces van de kandidaatstelling
en het Verhaal van Purmerend in fase 2 beland die door Maslow als ‘Bewust en onbekwaam’
wordt omschreven. Door de ontwikkeling en het proces van het uitdragen van de merkidentiteit
stappen we in fase 3: ‘Bewust en aan het leren’.
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OP DINSDAG
De warenmarkt
Purmerend is van oudsher een echte
marktstad. Hoewel er geen veemarkt is, zijn er nog
vele andere markten om je voordeel te halen.

“Make it simple. Make it memorable.
Make it inviting to look at. Make it fun to read”
(Leo Burnett)
Merkidentiteit: waarom?
De merkenmaatschappij

Herkenning

Eigenlijk overal waar je kijkt zie je merklogo’s. Op het bekertje uit de koffieautomaat en op
billboards langs de weg. Overal communiceren organisaties hun visuele merkidentiteit met
de buitenwereld. Het is hierbij natuurlijk noodzaak om op te vallen en te onderscheiden.
Merkidentiteit is dus een belangrijk onderdeel van je marketingstrategie. Maar waar is deze
merkidentiteit goed voor?

Tegenwoordig is een merkidentiteit onmisbaar. De merkidentiteit vormt de kern van het merk
en zorgt voor onderscheiding van andere merken. Consumenten worden de hele dag door
geconfronteerd met merken en door de digitale media is dit alleen maar meer geworden. Dit
zorgt voor herkenning. Heeft de consument jouw merk nooit eerder gezien in bijvoorbeeld een
advertentie of reclame? Dan zal de consument geneigd zijn om voor een bekender merk te kiezen.
De consument van nu heeft net als 2000 jaar geleden de behoefte aan kwaliteitsherkenning.

Oorsprong
We gaan terug naar de oorsprong van merkidentiteit. Brand komt van brandmerk. Denk aan
het brandmerken van vee, één van de eerste handelswaren. Handelaren wisten waar het vee
vandaan kwam en wisten dus letterlijk wat voor vlees ze in de kuip hadden. Een brandmerk
stond toen al voor kwaliteitsherkenning. De kwaliteit van de producten nam met de tijd steeds
verder toe. Als gevolg werd er steeds meer waarde gehecht aan uiterlijk vertoon. Handelaren
moesten nu meer bieden dan alleen kwaliteit en herkenning. Van producten werd verwacht dat
ze er mooi en aantrekkelijk uitzagen. Dit zorgde voor een unieke uitstraling waar de consument
zich mee identificeerde. Zo ontstonden de eerste merkidentiteiten.

Storytelling
Het geheim achter vrijwel alle successen is een krachtig verhaal. The New York Times noemde
storytelling daarom ‘een strategisch wapen met onvoorstelbare kracht’. Purmerend heeft met
haar historie en kernwaarden tal van prachtige verhalen die verteld moeten worden.
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GEPRESTEERD
Blade Babe
Purmerendse Marlou van Rhijn (21) won goud op de
100 en 200 m tijdens de Paralympische Spelen van
2016.

“Great stories happen to those who can tell them”
(Ira Glass)
Kansen voor Purmerend
De ontwikkeling van de merkidentiteit van Purmerend is noodzakelijk om de vele kansen om
ons heen te benutten. Hieronder volgt een omschrijving van enkele van deze kansen:

samenwerken en ook het aantal hotelkamers wordt uitgebreid.

ICT-stad
History sells
Vele steden en regio’s gebruiken hun historie om een sterke marketing propositie te formuleren.
De marketingproposities van de Hanzesteden, Drechtsteden, De Achterhoek, Maastricht en
Nijmegen zijn hier goede voorbeelden van.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam is de ambitie uitgesproken dat deze regio in 2025
belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie dient te zijn, met de groenste
veiligste data-infrastructuur ter wereld. Een verdere ontwikkeling van de Purmervalley en
strategische ligging ten opzichte van Amsterdam alsmede de infrastructuur bieden op
gebied dan ook vele kansen om als Purmerend uit te groeien tot een echte ICT-stad.

de
en
de
dit

Toerisme
Een toeristische propositie is in Purmerend tot op heden niet ontwikkeld. Dit is een zeer kritische
constatering aangezien het toerisme in Amsterdam en in de ons omringende plaatsen zoals
Volendam, Edam en Zaandam een enorme (economische) groei heeft doorgemaakt.

Woningmarkt
•
•

De economische kansen op het gebied van toerisme zijn legio:
• Purmerend ligt in het centrum van het landelijk gebied Laag Holland (met daarin twee
Unesco Werelderfgoederen). Voor dit gehele gebied heeft Purmerend de infrastructuur
om als toeristische ‘hub’ te fungeren.
• Purmerend heeft de kans om aan te sluiten bij de campagne van Metropoolregio
Amsterdam (MRA): Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. Binnen het thema Old Holland
kan Purmerend zich profileren als historische marktstad met een waterrijk verleden waarin
de droogmakerijen een centrale rol spelen.

Zakelijke markt van congressen en seminars
Aangezien Amsterdam geen groeicapaciteit meer heeft op het gebied van zakelijke congressen
en seminars maar het aanbod hierin blijft groeien biedt dit voor Purmerend een grote kans
indien een goede zakelijke propositie wordt opgesteld waarin de diverse locaties met elkaar

Door de vergrijzing zullen veel oudere bewoners in Purmerend gaan doorstromen,
waardoor er veel beweging op de woningmarkt ontstaat.
Door de bouw van 10.000 woningen tot 2040 kan er een mix aan bewoners aangetrokken
worden.

Duurzaamheid
Het tijdperk van fossiele energie is voorbij: Nederland heeft, net als vele andere landen in de
wereld, de doelstelling afgesproken om in 2050 CO2-arm te zijn. Purmerend kan met haar
huidige beleid op het gebied van duurzaamheid een voortrekkersrol in Nederland vervullen
hetgeen imago versterkend zal werken.
Op basis van bovengenoemde kansen moet gesteld worden dat er voor de bewoners en
bedrijven in Purmerend werk aan de winkel is. Purmerend dient te ontwaken en bewust te
worden van alle kansen om deze te benutten.
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PURMEREND

BOEREN
De Veemarkt
Van oudsher is de Veemarkt Purmerend een
traditionele veemarkt, in het hart van de stad met
aansluitend een warenmarkt. Op 21 april 1484 zijn de
marktrechten officieel verleend, door Graaf Jan van
Egmond

Visie, Missie, Essentie
Het merk Purmerend
Uitgaande van het Verhaal van Purmerend en de kernwaarden die hieruit zijn geformuleerd is
het merk Purmerend als volgt te omschrijven.

Visie
Purmerend is een strategisch gelegen, duurzame, compacte en complete woonstad met een
zeer goede infrastructuur op steenworp afstand van Amsterdam. In de toekomst tonen de
(jonge en oude) bewoners van Purmerend samen met de bedrijven vol trots onze kernwaarden
en historierijke verleden als marktstad en centrum van de droogmakerijen. Purmerend bruist, is
actief en ambitieus en trekt bovendien vele binnen- en buitenlandse toeristen als centrum en
‘hub’ van het toerisme in Waterland en Laag Holland. ‘Old Holland zien en beleven’ begint in
Purmerend. Grote en middelgrote congressen en seminars weten Purmerend te vinden alsook
vele nieuwe kwalitatieve, creatieve en duurzame ondernemers in verschillende sectoren en
specifiek de ICT. Purmerend staat dan ook in de top 10 van duurzaamste steden van Nederland
en is daarmee in vele opzichten het trotse centrum van de regio Waterland!

Missie
Samen zetten we Purmerend de komende jaren trots en ambitieus op de kaart. Het is tijd
dat iedereen binnen en buiten onze stad gaat beseffen dat Purmerend voor iedereen heel
veel te bieden heeft. Onze missie is dan ook dat alle inwoners, bezoekers en bedrijven fan en
ambassadeur van Purmerend worden!

Essentie
Bij de missie en de visie van het merk Purmerend hoort ook de essentie.
Hiervoor wordt de volgende pay-off gebruikt: ‘Purmerend: Waterlands Goed’

De combinatie van de woorden ‘water’, ‘land’ en ‘goed’ zorgt ervoor dat in deze pay-off veel van
onze kernwaarden terugkomen. Door de drie woorden los te zien of te combineren kunnen we
telkens weer een andere kernwaarde van Purmerend benoemen. Hieronder staan een aantal
voorbeelden hiervan:
‘Water’ als de basis van de historie van Purmerend
‘Water’ & ‘land’ als de kenmerken van de natuur en de regio
‘Waterland’ = de regio
Uit ‘water’ ‘land’ maken: historie van de droogmakerijen
‘Goed’: goede ligging en infrastructuur
‘Goed’: goederen -> Purmerend als marktstad
‘Goed’: goederen -> handel en ambacht in Purmerend
‘Goed’: goed wonen en werken
Belangrijk om te vermelden is dat juist de combinatie van de drie woorden tot ‘Waterlandsgoed’
uiteindelijk een nieuwe pay-off oplevert die zo goed bij Purmerend past. ‘Waterlandsgoed’
bestaat als woord nog niet maar zal in de toekomst ‘geladen’ moeten worden evenals het merk
Purmerend.
Tevens kunnen er, zoals bij de omschrijving van het tekstbeeld van de merkidentiteit wordt
omschreven, met de pay-off ‘Waterlandsgoed’ enorm veel tekstuele combinaties worden
gemaakt die campagnematig het merk Purmerend ‘laden’. De voorbeelduitingen die in dit
document zijn opgenomen geven hier een goed beeld van.
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Purmerend is het merk, ‘Waterlands Goed’ het kenmerk
Merkidentiteit
Rationale
Purmerend is het merk, ‘Waterlands Goed’ het kenmerk

Kleurstelling
In basis willen we de vormgeving altijd op beeld van ‘in-en om Purmerend’
gebruiken. In dat geval dient er altijd voldoende contrast te zijn om de vorm in wit te
gebruiken. Wanneer we de typografie ‘kaal’ op wit willen gebruiken sluiten we aan bij de
kleurstelling van (Gemeente) Purmerend.

Uitgangspunten
Vertrekpunt is ‘Purmerend: Waterlands Goed’. Waarbij ‘Waterlands Goed’ het
platform ter verrijking van en het label ter promotie van Purmerend als het hart van Waterland
is. Waterlands Goed is echter rijker dan Purmerend alleen. Door Purmerend in de pay-off te
koppelen aan de regio Waterland zal dit zowel voor Purmerend als de regio vele voordelen
hebben. Purmerend en de regio Waterland versterken elkaar dan op vele fronten.

Tekstbeeld
De basis wordt gevormd door ‘Purmerend, Waterlands Goed’. Maar we willen
juist een platform bieden om alles wat in en om onze stad bijdraagt aan de
promotie ervan te etaleren. Daarom spelen we continu met de tekst
‘water’, ‘lands’ maar vooral ‘GOED’.

Vorm
Het Waterlands Goed heeft een pracht van een historie, een verhaal dat iedere
Purmerender op zijn minst moet kennen. Maar we kijken niet alleen naar het
verleden, juist ook het heden en de toekomst gaat ‘Waterlands Goed’ maken!
Het ‘zegel’ of ‘watermerk’ vertelt het verhaal, maar motiveert vooral en verbindt
het verleden (klassieke vorm) met de hedendaagse ambitieuze communicatievorm
(typografie).

Doelgroep
De merkidentiteit is ontwikkeld voor een drietal gedefinieerde doelgroepen:
• Bewoners: zij vertellen en leven het verhaal Purmerend en haar regio.
• Bezoekers: deze kunnen worden onderverdeeld in zakelijke en toeristische bezoekers uit
binnen-en buitenland.
• De bedrijven: dit zijn de regionaal gevestigde bedrijven maar ook de Nederlandse en
buitenlandse bedrijven die zich in Purmerend en haar regio willen vestigen.

Tekst rondom in de zegel:
Het zegel is geladen met de basisgedachte die achter het zegel schuil gaat:
“Een belangrijke bijdrage aan de liefde voor onze stad en streek”
…daarom kiezen we niet voor ‘het nieuwe wapen van de stad Purmerend’ maar voor
een elegant verlengstuk in de vorm van een zegel, symbolisch voor de verrijking van
en erkenning van Purmerend.
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HOE ZIET
PURMEREND WATERLANDS GOED
ER DAN UIT?
De identiteit van het merk

PURMEREND

PURMEREND

ONDERWERP

PURMEREND

VAN SMAAK
De Stallen
De twee voormalige veestallen, waar de koeien en
paarden stonden tijdens de veemarkt in het centrum
van Purmerend, zijn omgetoverd tot een waanzinnige
bar & grill. De charme van de oude veestallen zijn
echter niet verloren gegaan. Zo vind je in de bar
nog de drinkbakken en ijzeren beugels waar het vee
aan vast werd gemaakt en ligt door beide stallen de
oorspronkelijke bestrating er nog in.

PURMEREND

IN LEKKERE BIEREN
De Bonte Koe
Een gastvrij en een veelzijdig café met in de zomer een
prachtig gezellig terras met 80 zitplaatsen waar men
buiten de speciaalbieren
( 16 tapkranen en 120 bieren op fles ) ook van meer
dan 100 mooie whisky’s, 40 jenevers en
vele mooie wijnen kan genieten. In de winter brandt
altijd gezellig de potkachel.

PURMEREND

EN DUURZAAM
Groene stroom voor 1.400 huishoudens
Het zonnepanelenpark wordt de grootste van
Nederland in stedelijk gebied. Jaarlijks levert het meer
dan 5 miljoen kWh energie op, genoeg om zeker
1.400 huishoudens van groene stroom te voorzien. De
opgewekte stroom wordt rechtstreeks verkocht aan
energiebedrijf VandeBron die het aan lokale gebruikers
zal aanbieden.

Stadspromotie omvat alle activiteiten die door organisaties worden verricht om een stad of dorp zo goed
mogelijk te profileren. Doel is om instanties, bedrijven en personen over te halen zich in de gemeente te
vestigen of de stad te bezoeken
Stadspromotie
Een analyse van de huidige situatie in Purmerend levert als conclusie op dat de

Taken stadspromotie

marketingactiviteiten van de verschillende organisaties sterk gefragmenteerd zijn:
• Vele organisaties volgen eigen strategieën en planningen
• De kernwaarden worden niet of nauwelijks gecommuniceerd (ook niet additioneel)
• Er is geen overkoepelende strategie, inkoop en afstemming van mediacampagnes
• Thematische benadering: gebrek aan storytelling
• Geen merkidentiteit en controle op de merkidentiteit

•
•

De wens van de klankbordgroep en de Gemeente Purmerend is om een sterk en breed gedragen
stadspromotieplatform op te zetten.

•

Het doel hiervan is om een slagvaardige, deskundige en onafhankelijke organisatie op te zetten
die met stadspromotie aan de slag kan gaan om de ambities van Purmerend waar te maken.

•
•

•
•
•

De merkidentiteit verder vaststellen en uitwerken, koppelen en deze ook bewaken.
Marketingstrategie (korte, middellange en lange termijn) en bijbehorend marketingplan
schrijven.
Ondersteunen van activiteiten die de merkidentiteit versterken.
Netwerkfunctie:
• Partners in de stad binden aan citymarketing en haar activiteiten
• Zorgen voor blijvend draagvlak binnen Purmerend
Katalysatorfunctie:
• Ondernemers informeren en aansporen aangaande de doelstellingen en kansen
Contentmanagement (website, social media, etc.)
Adviseren van gemeente en partners
Strategisch samenwerken met partners in de regio, zoals Amsterdam Marketing en Bureau
Toerisme Laag Holland.

Stadspromotie moet dus vanuit de stad komen. De stad bestaat echter uit allerlei verschillende
partijen, elk met zijn/haar eigen belang. In samenspraak met alle belanghebbenden moet er
een integrale visie op stadspromotie en de toekomst van Purmerend gemaakt worden.
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Center Quote
Tekst...
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Wonen, werken & beleven
Thema’s
Voor de marketingstrategie ten aanzien van de bewoners, bedrijven en bezoekers zijn er drie
hoofdthema’s bepaald:
• Wonen
• Werken
• Beleven
Op basis van bovengenoemde thema’s zijn de uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd
voor de stadspromotie. De formulering van de uitgangspunten en doelstellingen is
praktisch getoetst middels vele gesprekken met ondernemers, organisatoren en input uit de
klankbordgroep en de gemeente Purmerend. We zijn uitgegaan van praktische constateringen
alsook de huidige situatie, aanbod en kansen voor Purmerend.

Thema wonen: uitgangspunten en doelstellingen
Met betrekking tot het thema wonen zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• Purmerend ligt in het centrum van drie eeuwenoude droogmakerijen nabij twee
werelderfgoederen en is gesitueerd in een prachtig Hollands palet als centrumstad van
Waterland.
• Purmerend is een compacte, aantrekkelijke woonstad met vele voorzieningen op een
steenworp afstand van Amsterdam. Door de goede infrastructuur en openbaar vervoer is
een inwoner van Purmerend vaak sneller in het centrum van Amsterdam dan de bewoners
van de buitenwijken van Amsterdam.
• Doordat elke wijk in Purmerend haar eigen functionele wijkwinkelcentrum heeft komen de
bewoners van Purmerend relatief weinig hun wijk uit en benutten zij slechts een klein deel
van Purmerend, waardoor er een zwakke binding van de bewoners met de gehele stad is.
• De bewoners van Purmerend zijn nauwelijks op de hoogte van de rijke historie en
kernwaarden van de stad. Purmerend heeft daarmee te weinig interne ambassadeurs.
Doelstellingen wonen:
• Het streven is om tot 2040 ongeveer 10.000 woningen te bouwen om de eigen stedelijke
groei te kunnen huisvesten. Dit moeten verschillende soorten woningen zijn in verschillende
prijsklassen voor zowel ouderen, jongeren als starters.
• De werkfunctie en het voorzieningenniveau binnen Purmerend moeten worden versterkt
en onder de aandacht worden gebracht zodat inwoners van Purmerend meer activiteiten
in eigen gemeente gaan ondernemen.
• Het versterken van de binding van de bewoners met Purmerend.
• Communiceren van de rijke historie en kernwaarden Purmerend met als doel vele trotse
ambassadeurs van Purmerend te krijgen.

26

Uitgangspunten en doelstellingen

Thema werken: uitgangspunten en doelstellingen
Met betrekking tot het thema werken zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
•

•

•

•

•

•

Met 5.000 bedrijven is Purmerend een ondernemende stad met vele midden en klein
bedrijven en een verscheidenheid aan sectoren waarvan de grootste de maakindustrie,
logistiek, zakelijke dienstverlening en de zorg zijn.
Het opleidingsniveau is vooral op MBO-niveau. Met 25% hoger opgeleiden zit Purmerend
onder het landelijk gemiddelde. Ruim de helft van de Purmerenders is voor werk
aangewezen op de Amsterdamse regio.
Binnen de Metropoolregio Amsterdam is de ambitie uitgesproken dat deze regio in 2025
de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie dient te zijn, met de groenste
en veiligste data-infrastructuur ter wereld. Voor Purmerend is het ICT-cluster Purmervalley
een kans om belangrijke een rol te spelen in deze ambitie en te werken aan een stevige
profilering als ICT-stad.
Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame en circulaire economie. Purmerend
heeft duurzaamheid als één van de kernwaarden gedefinieerd en is op dit gebied al een
voorloper in Nederland.
De bouw van het nieuw bedrijventerrein Baanstee-Noord is op dit moment in volle gang.
Dit gebied is door de goede bereikbaarheid en strategische ligging ten opzichte van
Amsterdam en Schiphol een inspirerende plaats voor vele ondernemers en een stimulans
voor een sterk economische en duurzame ontwikkeling van de regio.
De historische binnenstad van Purmerend heeft de potentie om het winkelhart van de
regio Waterland te worden en op termijn ook vele nationale en internationale bezoekers
te trekken met een duurzaam, gezond en gevarieerd aanbod gebaseerd op ‘beleving’ en
streekproducten. Een verregaande samenwerking tussen de binnenstad ondernemers,
het Eggert Winkelcentrum en de Koemarkt is hierbij essentieel. Staat de binnenstad in het

teken van ‘beleven’ dan zullen de overige winkelcentra zich primair moeten focussen op
de kerntaken en levensbehoeften.
Doelstellingen werken:
• De ontwikkeling en promotie van het bedrijventerrein Baanstee-Noord als het
bedrijvencentrum van de regio Waterland.
• Aantrekken van meer bedrijven in de sector van technologie/ ICT (Purmervalley) en
duurzaamheid, met hoger opgeleid personeel op basis van de kernwaarden van Purmerend
en reeds gevestigde bedrijven zoals Bose en IS.
• Top 5 positie bereiken als stad voor bedrijven gericht op circulaire economie en
duurzaamheid.
• Duidelijke profilering en ontwikkeling van de binnenstad en winkelcentra in samenwerking
met de ondernemers, het Eggert Winkelcentrum en de Koemarkt waarbij de binnenstad
het winkelhart van de regio Waterland gaat worden en de profielen van de omliggende
winkelcentra hierop worden afgestemd.

Thema beleven: uitgangspunten en doelstellingen
Met betrekking tot het thema beleven zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• “Old Holland”: Amsterdam staat in de top tien van populairste toeristische bestemmingen
van Europa. Het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ richt zich op het sterker
profileren van Metropool Amsterdam onder internationale toeristen, met als doel meer
toeristen te verleiden naast Amsterdam ook de regio te bezoeken. De regio rond Amsterdam
is opgedeeld in zes onderscheidende thema’s: Flowers of Amsterdam, Castles & Gardens,
New Land, Authentic Haarlem, Old Holland en Amsterdam Beach. Purmerend is met de
ligging, de infrastructuur en bereikbaarheid de ideale basis om een tour door ‘Old Holland’
te beginnen en te eindigen.
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Uitgangspunten en doelstellingen
•

Purmerend ligt strategisch op het punt waar de Purmer, de Wormer en de Unesco
werelderfgoederen Beemster en Stelling van Amsterdam elkaar ontmoeten en is mede
door de goede infrastructuur en bereikbaarheid ideaal als uitvalsbasis voor de nationale
fietsliefhebber, wandelaar en waterrecreant. Mede door de goede infrastructuur en
bereikbaarheid is Purmerend daarmee de centrale ‘hub’ in de regio Waterland.
• In bovengenoemde polders werd de basis gelegd voor de technieken van inpoldering
van heel Nederland. Het proces van inpoldering en droogmakerij spreekt zowel tot de
verbeelding van nationale en internationale toeristen. Purmerend heeft de kans om middels
een museum/ experience in de binnenstad vele toeristen te trekken. In combinatie met de
Purmaryn, Het Filmhuis en het Purmerends Museum liggen er kansen voor de ontwikkeling
van een sterk regionaal Cultureel Hart.
• Met de komst van de prachtige Markthal naast de Koemarkt liggen er kansen voor Purmerend
het historische marktstad imago verder te ontwikkelen. Door de huidige markt meer als
merk te gaan benaderen en uit te breiden met een sterke markt van streekproducten in
combinatie met de Markthal en de ons omringende werelderfgoederen kan Purmerend
weer op de nationale en internationale bezoekers rekenen.
• Purmerend voldoet in potentie aan bijna alle voorwaarden om een substantiële speler op de
markt van congressen en zakelijke seminars te worden. De Purmaryn, P3 en talloze mooie
locaties vormen in combinatie met een sterk ontwikkelde Koemarkt een goed fundament.
• Gezien de potentiële toeristische centrale functie (nationaal en internationaal) en de
mogelijkheden op de markt van congressen en zakelijke seminars is een uitbreiding van
hotelkamers noodzakelijk om de (zakelijke) toeristen te trekken en langer in Purmerend te
laten verblijven.
• Met de groei van de stad en de vergrijzing zal de behoefte aan de verschillende
bewegingsvormen toenemen. Purmerend kiest ervoor om in de toekomst actief te
investeren in de breedtesport. Verdere ontwikkeling van het Leeghwaterpark en de bouw
van de nieuwe sporthal dragen bij aan een actieve en gezonde leefstijl van de Purmerenders.

•

Steeds meer bewoners van Purmerend en de omliggende regio beleven Purmerend door
het groeiend aantal evenementen. Er liggen vele kansen om de bestaande evenementen
verder te ontwikkelen/ optimaliseren en de kernwaarden van Purmerend beter aan de
evenementen te koppelen om zo regionaal en nationaal uit te breiden. De evenementen
hebben daarmee een belangrijke functie in de merk-identiteit van Purmerend en dienen
als bindmiddel voor de bewoners en de regio.

Doelstellingen beleven:
• Purmerend ontwikkelt in samenwerking met de ondernemers, Amsterdam Marketing en
Bureau Toerisme Laag Holland een ‘Old Holland’ propositie.
• Purmerend ontwikkelt in samenwerking met de ondernemers, Bureau Toerisme Laag
Holland een ‘Werelderfgoed en Waterland toerisme’ propositie.
• Purmerend start in samenwerking met Iamsterdam het onderzoek naar de haalbaarheid
van een museum/experience over de droogmakerijen en de ontwikkeling van het Culturele
Hart.
• Purmerend ontwikkelt een sterk (nationaal en internationaal) gepositioneerde (streek)
markt.
• Purmerend ontwikkelt met de ondernemers een zakelijke propositie voor congressen en
seminars en realiseert op termijn een verdubbeling van het aantal hotelkamers.
• Elke Purmerender (inwoner en bedrijfsleven) doet of verbindt zich aan sport.
• Purmerend ontwikkelt en optimaliseert in samenwerking met de organisatoren bestaande
evenementen op basis van de kernwaarden en doelgroepen en streeft naar regionale en
zelfs nationale uitbreiding.
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...en dan de strategie
Purmerend: Waterlands Goed in de praktijk
Op basis van de geformuleerde kernwaarden, missie en visie en de doelstellingen per thema
kan de stadspromotie aan de slag gaan met een goed gedefinieerd fundament/raamwerk.
In de praktijk houdt dit in dat alle activiteiten die worden ondernomen om de doelstellingen te
realiseren en worden ondersteund door de stadspromotie zullen moeten worden getoetst aan
de kernwaarden, visie en missie. De vraag die daarbij constant gesteld moet worden is:

Is deze activiteit Waterlands Goed?
Een activiteit is pas Waterlands Goed als deze wordt ondernomen om de in hoofdstuk 9
gestelde doelen te bereiken en voldoet aan de visie, missie en meerdere kernwaarden en deze
ook duidelijk communiceren.
Stadspromotie organiseert zelf niet maar houdt het schip op de juiste koers, toetst, corrigeert,
vult aan, informeert, ondersteunt, adviseert en spoort aan om de doelstellingen te helpen
realiseren en de kernwaarden te communiceren en daarmee de merkidentiteit van Purmerend
te blijven ‘laden’.
Hieronder zullen we de eerste aanzet van de strategie voor 2017 en 2018 presenteren waarin
een aantal aanbevelingen worden opgenomen en praktisch worden uitgewerkt. Middels deze
uitwerking wordt ook duidelijk hoe de stadspromotie kan gaan functioneren en op wat voor
wijze de pay-off Waterlands Goed gebruikt gaat worden en de merkidentiteit van Purmerend
wordt geladen. Hierbij moeten we in ogenschouw nemen dat de organisatie naar inschatting
vanaf juli operationeel is en zelf de strategie en campagnes voor de komende jaren zal bepalen.
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Aanbevelingen strategie 2017 & 2018
Purmerend: Waterlands Goed 2017/2018
Aanbevelingen strategie wonen, werken en beleven
De strategie van 2017 en 2018 moet er vooral op gericht zijn om enerzijds de organisatie
van Waterlands Goed in te richten en het merk te lanceren en anderzijds de eigen bewoners
en bedrijven te informeren over de prachtige kernwaarden en historie, visie en missie van
Purmerend. Het is gezien de huidige beschreven situatie absoluut noodzakelijk om het
‘slapende’ merk Purmerend tot ‘leven’ te brengen wat moet leiden tot een enorme groei in fans
en ambassadeurs van Purmerend. Het merk Purmerend wordt vanaf 2017 ‘geladen’.
We richten ons daarmee allereerst op een zestal belangrijke doelstellingen van de thema’s
wonen, werken en beleven:
1.  Het versterken van de binding van de bewoners met Purmerend.
2.  Communiceren van de rijke historie en kernwaarden Purmerend met als doel vele trotse
ambassadeurs van Purmerend.
3.  De ontwikkeling van het bedrijventerrein Baanstee-Noord als het bedrijvencentrum van
de regio Waterland.
4.  Purmerend ontwikkelt en optimaliseert bestaande evenementen op basis van de
kernwaarden en doelgroepen en streeft naar regionale en zelfs nationale uitbreiding.
5.  Elke Purmerender (inwoner en bedrijfsleven) doet of verbindt zich aan sport.
6.  Purmerend ontwikkelt een sterk (nationaal en internationaal) gepositioneerde (streek)
markt in samenwerking met de Markthal.

media (Facebook en Instagram). Met deze campagne richten we ons op doelstelling 1 en 2.
De “Goed te weten” campagne kan bovendien thematisch omgebouwd worden om ook het
bedrijventerrein Baanstee-Noord te ondersteunen (doelstelling 3). De inzet van media voor
de thematische Baanstee-Noord campagne zal op basis van de toekomstige wensen moeten
worden bepaald. Onze aanbeveling is om deze campagne ook in nauw overleg met Amsterdam
Marketing te ontwikkelen aangezien de Baanstee-Noord ook voor Amsterdam een aantrekkelijk
alternatief is binnen de metropoolregio en voor de binnen- en buitenlandse bedrijven die zich
in de metropool willen vestigen.

Hoe kunnen we dit praktisch aanpakken?
We starten vanaf september 2017 met een grote kickoff campagne met als thema “Goed te
weten” waarin de nadruk wordt gelegd op allerlei ‘historische weetjes & feiten’ over Purmerend.
Deze kickoff campagne zal zichtbaar zijn op abri’s, in de regionale (dag)bladen en op social
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ENKELE VOORBEELDEN VAN HOE
DE INTRODUCTIECAMPAGNE
ZOU KUNNEN WERKEN.
We starten in Purmerend op alle mogelijke media met het
verspreiden van ‘goed te weten’-uitingen. Dit zijn op alle mogelijke
vlakken weetjes over Purmerend en haar omgeving vanaf het prille
begin tot waar we met onze stad heen willen.

Center Quote
Tekst...
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Center Quote
Tekst...
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Center Quote
Tekst...
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Center Quote
Tekst...
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Aanbevelingen strategie 2017 & 2018
In Purmerend worden vele evenementen georganiseerd. Deze evenementen kunnen bijdragen
aan het versterken van de binding van de bewoners met Purmerend en het communiceren
van de rijke historie en kernwaarden van Purmerend (doelstelling 1 en 2) maar doen dit naar
onze mening niet of nauwelijks. Het feit dat de organisatie in vele gevallen wordt overgelaten
aan enthousiaste vrijwilligers en met subsidie van de gemeente zorgt ervoor dat er een weinig
kritische en professionele houding is aangaande het concept, doelstellingen, sponsorproposities,
communicatie, promotie en productie van de evenementen. Mede gezien de noodzaak tot
stadspromotie en de alsmaar complexer wordende veiligheidseisen is het absoluut noodzakelijk
dat deze vrijwilligers door professionals ondersteund gaan worden. De subsidiegelden worden
dan niet alleen aangewend voor de organisatie van een leuk evenement maar nu ook voor
de organisatie van een professioneel en veilig evenement dat bijdraagt aan de stadspromotie.
Purmerend dient bestaande evenementen te optimaliseren op basis van de kernwaarden en
doelgroepen en te streven naar regionale en zelfs nationale uitbreiding (doelstelling 4).
Hoe gaan we deze evenementen verder ontwikkelen en optimaliseren zodat ze bijdragen aan
het behalen van doelstelling 1 en 2?
•
•
•
•

Verrijken met de merkidentiteit en de kernwaarden van Purmerend in communicatie,
programmering en branding (=citydressing).
De ontwikkeling van de evenementen extra te toetsen aan de doelstellingen van Bureau
Toerisme Laag Holland en Amsterdam Marketing
Alle relevante informatie aangaande de evenementen tijdig aan te leveren bij Bureau
Toerisme Laag Holland en Amsterdam Marketing
De vele vrijwilligers dienen professioneel ondersteund te worden op het gebied van
propositie, concept, communicatie, promotie en productie

Een evenement is pas echt Purmerend: Waterlands Goed als het bijdraagt aan het ‘laden’ van
het merk Purmerend en daarmee bijdraagt aan het behalen van doelstelling 1 en 2.
Een aantal Purmerendse evenementen kunnen in 2017 en 2018 worden aangemerkt als
potentieel Purmerend: Waterlands Goed omdat ze voldoen aan vele kernwaarden en de
visie van Purmerend en bovendien kunnen uitgroeien tot regionale en zelfs (inter)nationale
evenementen.
De volgende evenementen komen naar onze mening hiervoor in aanmerking:
1.  Nazomerfeestweek
2.  100 jaar de Stijl
3.  Reuring
4.  Markstad Run
5.  Purmerend Markstad
Hieronder volgen een aantal Purmerend: Waterlands Goed aanbevelingen per evenement:

Ad. 1. Nazomerfeestweek:
De Nazomerfeestweek is diep geworteld in de Purmerendse traditie en niet meer weg te denken.
Ondanks het feit dat het evenement kan bogen op een rijk verleden met vele enthousiaste
vrijwilligers dient het evenement op vele onderdelen geoptimaliseerd te worden om als
Purmerend: Waterlands Goed aangemerkt te worden.
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Aanbevelingen strategie 2017 & 2018
Algemene aanbevelingen:
• Aanpassen programmering (clustering, thematisch en naar doelgroep)
• Aanpassen naam naar ‘Nazomerfeestweek Purmerend’
• Meer nadruk op de Purmerendse historie en kernwaarden in het concept, communicatie
en promotie (=storytelling)
• Door de verdere ontwikkeling van de markten in de Nazomerfeestweek (bijvoorbeeld en
de veemarkt, streekmarkt en kaasmarkt) kan het evenement meer regionale en nationale
allure en bezoekers krijgen
• Regionale en nationale samenwerking op basis van inhoud, communicatie en promotie
(samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland en Amsterdam Marketing
• De organisatie dient ondersteund te worden door professionals op het gebied van concept,
programmering, communicatie, promotie, productie en veiligheid

Ad. 2. 100 jaar de Stijl
De campagne rondom 100 jaar de Stijl voldoet nu al aan de voorwaarden van Purmerend:
Waterlands Goed. Gedurende 2017 is het belangrijk om dit jaar (en alle activiteiten) in de media
thematisch te blijven ondersteunen en hierin vooral de historische link te blijven leggen tussen
de architect J.J.P. Oud, de Stijl en Purmerend. Zij zijn allen Purmerend: Waterlands Goed.
Algemene aanbevelingen:
• Inzet van een grootschalige media campagne “100 jaar de Stijl” georiënteerd op Purmerend
en de regio Waterland.
• De uitingen en media inzet dienen naar onze mening in lijn te liggen met de “Wist je dat”
kickoff campagne.

Ad. 3. Reuring
Aanbevelingen met betrekking tot de programmering:
Zaterdag 9 september:
Kickoff met urban event in het Leeghwaterpark
Zondag 10 september:
Marktstadrun met start en finish op de Koemarkt
Maandag 11 september:
Nationale marktdag met een grote streekmarkt en kaasmarkt
Dinsdag 12 september:
Nationale marktdag met een grote veemarkt
Woensdag 13 september:
Nationale marktdag met een grote steekmarkt en kaasmarkt
Donderdag 14 september: Kortebaandraverij en Droge Voeten Festival Purmerend
Vrijdag 15 september:
Lappendag en Droge Voeten Festival Purmerend
Zaterdag 16 september:
Taptoe en Droge Voeten Festival Purmerend
Zondag 17 september:
Steenwerpen en sluiting

Dit evenement is al jarenlang een toonaangevend evenement in Purmerend ondersteund door
vele vrijwilligers en goed geproduceerd door professionals. Ondanks het feit dat het evenement
nu al Purmerend: Waterlands Goed is zijn van mening dat er nog een aantal optimalisaties zijn
door te voeren.
Algemene aanbevelingen:
• Aanpassen naam naar Reuring Purmerend
• Meer nadruk op de Purmerendse historie en kernwaarden in programmering, communicatie
en promotie (=storytelling)
• Regionale en nationale samenwerking op basis van inhoud, communicatie en promotie
(samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland en Amsterdam Marketing)
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Aanbevelingen strategie 2017 & 2018
Ad. 4. Marktstad Run

Ad. 5. Purmerend Marktstad

Dit evenement hebben we als “Purmerend: Waterlands Goed groeibriljant” aangemerkt omdat
het de potentie heeft om de historische kernwaarden te koppelen aan de hedendaagse
kernwaarden alsook op een positieve en actieve manier de bewoners en de bedrijven aan zich
te binden. De run is hierdoor ook zeer belangrijk voor de doelstelling om elke Purmerender te
verbinden aan sport (doelstelling 5). De Marktstad Run is potentieel Purmerend: Waterlands
Goed in optima forma. Bovendien kan dit evenement uitgroeien tot een regionaal en nationaal
relevant evenement.

In aanloop van de komst van de Markthal dient Purmerend Marktstad als merk verder ontwikkeld
en uitgebreid te worden met een regionale streekmarkt voor bewoners en bezoekers van
Purmerend. In 2017 en 2018 zal deze propositie moeten worden ontwikkeld door diverse
ondernemers in samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland, Amsterdam Marketing en
Attica. Zoals aangemerkt kan de Nazomerfeestweek als beginpunt van de ontwikkeling van het
merk Purmerend Marktstad worden aangemerkt.

Algemene aanbevelingen:
• Aanpassen naam naar ‘Markstadrun Purmerend’
• Meer nadruk op de Purmerendse historie en kernwaarden in communicatie en promotie
(=storytelling) en de route
• Optimalisatie van de looproute met de potentie om door twee werelderfgoederen te lopen
• Onderzoek of de huidige datum (dicht op de Dam tot Dam Loop) voordelig of nadelig is
voor het totaal aantal deelnemers en integratie van het bedrijfsleven
• De organisatie met vele vrijwilligers dient verder ondersteund te worden met professionals
op het gebied productie, sponsorproposities, communicatie, promotie en veiligheid
• Regionale en nationale samenwerking op basis van inhoud, communicatie, promotie en
route (samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland en Amsterdam Marketing)
• Integratie van het Purmerendse bedrijfsleven in de Marktstad Run Purmerend

Algemene aanbevelingen:
• Ontwikkeling van het merk Purmerend Marktstad
• Ontwikkeling van een sterke regionale streekmarkt met (inter)nationale potentie
• Onderzoek de haalbaarheid van de terugkeer van de kaasmarkt en veemarkt ten behoeve
van de vele (inter)nationale bezoekers
• Regionale en nationale samenwerking op basis van inhoud, communicatie en promotie
(samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland en Amsterdam Marketing)
• Testfase 2017: Nazomerfeestweek

Purmerend: Waterlands Goed ‘box’
Voorts is het belangrijk om in 2017 en 2018 in gesprek te komen met de bewoners en bezoekers
van Purmerend. De vele evenementen in de stad zijn daar zeer geschikt voor. Een productionele
invulling hiervan is de Purmerend: Waterlands Goed ‘box’ die op de vele evenementen neergezet
kan worden in de vorm van een tot stoere stadspromotie ‘box’ omgebouwde container unit. In
deze ‘box’ kunnen de werknemers van de stadspromotie in gesprek gaan met de bewoners en
bezoekers van Purmerend. De box kan worden aangewend om te onderzoeken, testen, peilen,
promoten en de stadspromotie zichtbaar te maken voor bewoners en bezoekers.
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OP HET JUISTE MOMENT TRAPPEN
WE AF, OP DE KOEMARKT, ZOALS DAT
IN PURMEREND GEBRUIKELIJK IS.
Een mobiel praathuis dat ingezet kan worden voor inventarisatie van
alle goede ideeën uit de verschillende buurten van Purmerenders.
Tevens bedoeld om de zichtbaarheid van Purmerend Waterlands
Goed te vergroten.

Center Quote

PURMEREND

GESPREK

Tekst...
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Purmerend: Waterlands Goed vanaf 2019
Na de voorgaande periode, die vooral gekenmerkt werd door het inrichten van de stadspromotie
en het realiseren van een zestal doelstellingen en het laden van het merk Purmerend:
Waterlands Goed en alle kernwaarden bij de Purmerendse bewoners en bedrijven, kunnen we
naar inschatting vanaf 2019 de volgende stap nemen. Vanaf dit jaar komt de focus ook steeds
meer op de (nationale en internationale) bezoekers en bedrijven te liggen. De organisatie zal
aan de hand de eerdere genoemde doelstellingen per thema de strategie verder uitwerken.
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BEWAARD GEBLEVEN
Sinds 1591
Volgens de overlevering bezat Purmerend sinds
1591 een eigen stadhuis. Het stond op de hoek
van de Kaasmarkt en de Peperstraat, daar waar het
huidige klassieke stadhuis staat. In combinatie met
het 2e historische pand ernaast zou dit en prachtig
multifunctionele lokatie kunnen zijn: museum, cafe,
culturele werkplaats. Alles in dienst van Waterlands
Goed.

Partners & Sponsors
Sponsorpropositie
Gedurende de kandidaatstelling en in de klankbordgroep voor het ‘Verhaal van Purmerend’ is
duidelijk geworden dat het bedrijfsleven zeer begaan is met het merk Purmerend. Veel bedrijven
willen zich inzetten om het merk Purmerend intern en extern tot ‘leven’ te brengen en verder
uit te bouwen.
Om het merk Purmerend te bouwen heeft de stadspromotie funding nodig en wij bieden het
bedrijfsleven de mogelijkheid om als sponsor een structurele bijdrage aan de organisatie te
doen.

2. Purmerend: Waterlands goud pakket: € 25.000 (ex BTW)
Dit pakket bestaat uit:
• Logo vermelding in subsponsorbalk op:
• Sponsorpagina website Waterlands Goed
• Purmerend: Waterlands Goed ondersteunde evenementen
• Bedrijfsportret op website Waterlands Goed
• Recht op gebruik Waterlands Goed logo op eigen uitingen

Er is hiervoor een drietal pakketten ontwikkeld:

3. Purmerend: Waterlands Goede vriend: € 2.500 (ex BTW)

1. Purmerend: Waterlands platina pakket: € 50.000 (ex BTW)

Dit pakket bestaat uit:
• Vermelding op vriendenpagina van de website
• Recht op gebruik Purmerend: Waterlands Goede vriend e-mail handtekening

Dit pakket bestaat uit:
• Logo vermelding als hoofdsponsor op:
• Homepage website Waterlands Goed
• Alle marketing campagnes
• Citydressing uitingen
• Purmerends: Waterlands Goed ondersteunde evenementen
• Bedrijfsportret op website Waterlands Goed
• Recht op gebruik Purmerend: Waterlands Goed logo op eigen uitingen

Tevens kunnen sponsors naast de pakketten ook specifieke onderdelen ondersteunen.
Hiervoor zullen separate sponsorovereenkomsten gesloten dienen te worden door de
stadspromotie.

43

PURMEREND

GEKOMEN
1916
De Vooruitstraat tijdens de watersnoodramp in 1916.
De straat totaal onder water, maar vond men tijd om
even voor de fotograaf te poseren.

PURMEREND

IN MIJN VEL
Lekker winkelen
Het Eggert Winkelcentrum is een overdekt
winkelcentrum in het stadscentrum van Purmerend in
Noord-Holland. Een compleet aanbod van winkels dat
een grote aantrekkingskracht heeft voor de gehele
regio.

“The best way of learning is by doing”
(Richard Branson)
Tot slot
Wij hebben met heel veel plezier en energie gewerkt aan dit document dat de basis is voor de
‘aftrap’ van stadspromotie in Purmerend. In de afgelopen periode is ons de tomeloze energie
van vele trotse klankbordgroep leden opgevallen die enthousiast aan de slag willen gaan om
Purmerend op de kaart te zetten. In dit document zijn vele uitgangspunten en doelstellingen
de revu gepasseerd en hebben wij ook getracht vele praktische aanbevelingen te doen voor
de periode van 2017 en 2018. Zoveel mensen, zoveel wensen, doelstellingen en prioriteiten......
dit document moet gezien worden als de aanzet/aftrap van structurele stadspromotie in
Purmerend. Het is namelijk zeer belangrijk om te beseffen dat structurele stadspromotie gericht
op de korte maar vooral ook lange termijn in Purmerend absoluut noodzakelijk is gezien de
huidige situatie en de vele kansen die zich aanbieden. We kunnen nu niet meer wegkijken. Na
de presentatie van de dit stuk aan de klankbordgroep was iedereen het over één ding eens:
laten we gaan beginnen!
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Begroting
Bijlage: begroting
De bijgevoegde begroting is een eerste kosten inschattingen (exclusief BTW) gemaakt voor de
volgende posten:
•
•
•
•
•
•
•

Organisatie Purmerend: Waterlands Goed
Opstartkosten Purmerend: Waterlands Goed (startdocument, vormgeving, website, presskit
en beeldbank)
Research
Marketing (themacampagnes ‘Goed te weten’, ‘Wonen’, ‘Werken’ en ‘Beleven”)
Citydressing (thematisch en ter ondersteuning van de evenementen)
Evenementen
Proposities: tbd

De posten voor de evenementen zijn de extra kosten om de evenementen verder te ontwikkelen
en te optimaliseren zodat ze als Purmerend: Waterlands Goed kunnen bijdragen aan het
realiseren van de gestelde doelen en de lading van het merk Purmerend (zoals ook beschreven
in de aanbevelingen voor 2017 & 2018).

De citydressing is een pakket van 50 banieren die ter ondersteuning van de diverse thema’s en
evenementen in Purmerend geplaatst gaan worden. Na een eenmalige investering zijn per jaar
de kosten opgenomen van 10 rondes van 50 banieren
De extra evenementen ‘Purmerend onder Stoom’ en ‘Purmer 400 jaar’ staan vermeld maar
worden (doordat ze in 2020 en 2022 worden georganiseerd) nog niet in dit stuk verder
uitgewerkt. Beide evenementen worden potentieel wel als Purmerend: Waterlands Goed
gezien.
Ten aanzien van de ontwikkeling van de verschillende proposities hebben wij in deze begroting
nog geen posten opgenomen.
Onderaan de begroting zijn tevens de kosten (exclusief BTW) vermeld per inwoner van
Purmerend.
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

Organisatie
Personeelskosten

€ 50.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Opstartkosten
Plan van aanpak
Website & onderhoud
Vormgeving
Beeldbank
Presskit

€ 11.000
€ 13.000
€ 10.000
€ 2.500
€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 5.000
€ 2.000

€ 5.000
€ 2.000

€ 5.000
€ 2.000

€ 5.000
€ 2.000

€ 5.000
€ 2.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 50.000
€ 40.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 25.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 30.000

€ 25.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 30.000

€ 25.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 30.000
tbd

€ 25.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 30.000

€ 25.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 30.000

Research
Marketing
Campagnes
Kickoff: “Goed te weten”
Thema: wonen, werken, beleven
Thematische citydressing (banieren door de stad)
Evenementen / thema beleven (extra investering)
Nazomerfeestweek
100 jaar de stijl
Reuring
Marktstad Run
Purmerend Marktstad
WaterlandsGoed box
Purmerend onder Stoom
Purmer 400 jaar

€ 30.000

tbd

Proposities
“Old Holland”
“Werelderfgoed en Waterland toerisme”
“Congressen en seminars”
“Cultureel Hart / museum / experience”
“Beleef de Binnenstad”
“Elke Purmerender sport”

tbd
tbd
tbd
tbd
tbd
tbd

tbd
tbd
tbd
tbd
tbd
tbd

tbd
tbd
tbd
tbd
tbd
tbd

tbd
tbd
tbd
tbd
tbd
tbd

tbd
tbd
tbd
tbd
tbd
tbd

tbd
tbd
tbd
tbd
tbd
tbd

Totaal

€ 348.500

€ 464.000

€ 464.000

€ 464.000

€ 464.000

€ 464.000

Kosten per inwoner (80.000)

€4

€6

€6

€6

€6

€6
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