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De Kracht van Delft
In 2001 hebben de Kamer van Koophandel Haaglanden en
Rabobank Delflanden het initiatief genomen voor een jaarlijkse
studie naar de Delftse economie. Met ‘De Kracht van Delft’
proberen we ondernemers en bestuurders in Delft en omgeving
een goed beeld te geven van de Delftse economie en de
ontwikkelingen en trends. Dit is de zevende editie van De
Kracht van Delft. De studie bestaat uit twee delen: de economische
thermometer en de themastudie ‘Citymarketing in Delft’.
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Delft in cijfers
Stand: januari 2006
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Figuur 1 Ontwikkeling van de bevolking in Delft, 1999-2006
Bevolking (x 1.000)
97.000
96.500

bevolking

96.000
95.500
95.000
94.500
94.000
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bron: CBS

3.350

51.000

3.300

50.000
49.000

aantal bedrijven

3.250

48.000

3.200

47.000

3.150

46.000

3.100

45.000

3.050

44.000

3.000

43.000
42.000

2.950
1999

2000
Bedrijven

2001

2002

Werkzame personen

Bron: Kamer van Koophandel en LISA


De Kracht van Delft

2003

2004

2005

2006

aantal werkzame personen

Figuur 2 Bedrijven en werkzame personen in Delft, 1999-2006

Figuur 3 Werkloosheid in Delft, 1999-2006
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Deel I Economische Thermometer Delft
Thermometer
De thermometer geeft aan hoe het gaat met de economie
in Delft in verhouding tot het Nederlandse gemiddelde. De
waardering vindt plaats door het geven van een cijfer. De
thermometer beoordeelt de economie op de volgende twee
onderdelen (indicatoren):
I Economische groei
II Economische kracht
Deze indicatoren zijn op hun beurt weer opgebouwd uit
een aantal variabelen die samen een rapportcijfer voor de
economische prestatie van de regio vormen. In het schema
is de opbouw van het model weergegeven. De economische groei in het gebied bepalen we op basis van de groei
van de werkgelegenheid en de groei van de omzet, de
export en de winst in het bedrijfsleven. De kracht van de
economie beoordelen we aan de hand van de productiestructuur, de bedrijfsdynamiek, de exportgerichtheid en
het investeringsanimo van de bedrijven. De productiestructuur geeft de verdeling van de werkgelegenheid over de
verschillende sectoren weer. Hoe meer werkgelegenheid
geconcentreerd is in groeisectoren, hoe hoger de score. De
bedrijfsdynamiek geeft aan hoeveel nieuwe bedrijvigheid
de stad erbij krijgt door vestiging van bedrijven uit andere
gebieden en door starters. Een hoge dynamiek stimuleert
de groei en vernieuwing van de economie en wordt daarom
als positief aangemerkt.
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Iedere variabele krijgt een score die tot stand komt door de
uitslag van Delft te vergelijken met het gemiddelde van alle
Nederlandse regio´s. Wanneer de uitkomst van Delft gelijk
is aan het Nederlandse gemiddelde krijgt de stad een zes.
Des te hoger de score van Delft boven dit gemiddelde
uitkomt, des te hoger wordt de thermometerstand. Een
ver benedengemiddelde uitkomst leidt tot een waardering
onder de zes. De cijfers variëren van 4 tot 8.
De uitkomsten vanaf het jaar 2000 zijn ook opgenomen, zodat de cijfers over 2006 hiermee kunnen worden
vergeleken. Door de meting jaarlijks te herhalen ontstaat
een beeld door de tijd van het economisch presteren van
de Delftse economie ten opzichte van het gemiddelde in
Nederland. Daarbij moet worden aangegeven dat het om
relatieve cijfers gaat en dat, wanneer de Delftse situatie
stabiel blijft en de Nederlandse situatie verbetert, dit zich
vertaalt in een minder goed cijfer voor Delft ten opzichte
van het jaar daarvoor.

I-1. Thermometerstand 2006
Belangrijkste uitkomsten
Delftse economie presteert iets boven het landelijke
gemiddelde
Economische groei blijft achter bij het landelijke
niveau
Economische kracht ligt boven het landelijke niveau
Thermometerstand is per saldo gedaald

·	
·
·
·

Vanaf 2006 is er sprake van een breed gedragen herstel
van de economie. Onder meer de toegenomen koopkracht
en de verbeterde situatie op de arbeidsmarkt liggen hieraan ten grondslag. De gunstige ontwikkeling in de andere
landen van Europa, die onze export positief beïnvloedt,
verklaart de rest van de scherpe groeiversnelling in 2006.
Niet alle regio’s in Nederland hebben even hard meegeprofiteerd van dit herstel. Hoe klein ons land ook is, de
economische prestaties verschillen fors van regio tot regio.
De regio’s in de Randstad en Flevoland hebben de beste
economische prestaties geleverd. Regionale hekkensluiters
zijn gebieden als Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en omgeving
en Oost-Groningen. Haaglanden, waartoe Delft behoort,
heeft haar (vertrouwde) plek in de middenmoot weer
ingenomen.

prestaties op het gebied van economische groei (I-2) en
economische kracht (I-3) nader toegelicht.
Figuur 4 Economische Thermometer Delft, 1999-2006
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De economische thermometer van Delft daalt naar een
6,1. Dit betekent echter wel dat de economische ontwikkeling in Delft iets sterker was dan gemiddeld in Nederland.
De thermometerstand voor groei en van kracht nemen
beide af, waarbij de economische groei net onder en de
economische kracht boven het landelijke gemiddelde
uitkomt. De werkgelegenheid en het investeringsanimo in
Delft zijn minder dan in 2005. De (export)omzet en de
winstgevendheid verbeteren, evenals de exportgerichtheid
en de bedrijfsdynamiek ten opzichte van 2005. Landelijk
is de toename van met name de omzet en winstgevendheid
echter groter geweest. Op de volgende pagina’s worden de



I-2. Economische groei
De economische groeiprestatie wordt gemeten aan de
hand van de scores op vier variabelen:
groei van de werkgelegenheid, de omzet, de export en de
winst ten opzichte van het voorgaande jaar.
Figuur 5 Scores op de variabelen voor economische
groeiprestaties, 1999-2006
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Meterstand 2006
De score op de indicator economische groei komt uit op
een 5,8. Een forse daling ten opzichte van de 6,6 in 2005
en dus onder het landelijke gemiddelde. Hoe hebben alle
variabelen hieraan bijgedragen?
Werkgelegenheidsgroei
Op het punt van de werkgelegenheidsgroei heeft Delft niet
goed gepresteerd. Het aantal arbeidsplaatsen is afgenomen, terwijl die gemiddeld in de Nederlandse regio’s is
toegenomen. De score op de thermometer komt dan ook
uit op een 5,3. Een enorme verslechtering ten opzichte van
de 8,0 uit 2005.



De grootste afname van het aantal banen in Delft vindt
plaats in de sector vastgoed & zakelijke diensten, grotendeels veroorzaakt door de verhuizing van TNO. De afname
is ook groot in de detailhandel, horeca en logistieke sector.
Dit wordt deels gecompenseerd door een toename van het
aantal banen in de sectie openbaar bestuur. Ook in de
industrie en gezondheidszorg nam het aantal banen toe in
2006. Ondanks de afname van het totaal aantal banen in
Delft, is de werkloosheid in Delft afgenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een deel van de Delftse
beroepsbevolking een baan buiten Delft heeft gevonden.
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Binnen het Delftse bedrijfsleven leveren de grote bedrijven
een groter aandeel in de omzetstijging, terwijl landelijk de
grote en kleine bedrijven in gelijke mate voor de omzetgroei hebben gezorgd.

De omzetontwikkeling van zowel het kleinbedrijf (bedrijven met minder dan 50 werkzame personen) als van het
grootbedrijf (bedrijven met 50 en meer werknemers) wijkt
in het Delftse in negatieve zin af van de landelijke ontwikkeling. Voor het kleinbedrijf is er in de Delftse regio sprake
van een stijging in omzet van 3,0 procent, waar landelijk
sprake is van 4,6 procent. Voor het grootbedrijf is regionaal een stijging waarneembaar van 3,4 procent, terwijl
er landelijk een stijging van opnieuw 4,6 procent wordt
gesignaleerd. De toegenomen export bij de kleine bedrijven
heeft slechts een marginale invloed op de omzetgroei van
het totale bedrijfsleven in Delft.
Exportgroei1
Evenals in 2002 scoort de exportgroei in Delft in 2006
boven het landelijke gemiddelde. Bij deze indicator wordt
gekeken naar de waarde van de geëxporteerde goederen en
diensten in euro’s. Er is sprake van een stijgende thermometerstand van een 5,8 in 2005 naar een 7,5 in 2006.
De exportgroei draagt daarmee bij aan de beperking van
de daling van de score voor economische groei.
Onder invloed van een opleving van de economie (mondiaal en binnen de eurozone) neemt de Nederlandse export

toe met 6,4%. Voor Delft komt dit echter uit op een
stijging van 11,4%. Voor deze landelijke stijging is voornamelijk het kleinbedrijf verantwoordelijk. In Delft is het
grootbedrijf grotendeels verantwoordelijk voor de toename.
Winstgroei
De winstgroei - de groeivariabele die samen met de werkgelegenheid in 2005 nog boven het landelijke niveau lag
- presteert in 2006 onder het gemiddelde. De 7,0 in 2005
daalt naar een 5,3 in 2006. De afname openbaart zich voornamelijk in de groothandel en detailhandel. De afnemende
winstgevendheid lijkt ook zijn invloed te hebben op de economische kracht van het bedrijfsleven (zie paragraaf I-3).
Conclusie
Het Delftse bedrijfsleven heeft in 2006 per saldo een
minder goede groeiprestatie geleverd. Het goede cijfer van
de exportgroei blijkt onvoldoende om de slechte cijfers
voor de omzet-, werkgelegenheids- en winstgroei te compenseren. Deze cijfers zijn dus de weerslag van de minder
positieve ontwikkelingen.
De grootste afname van het aantal banen in Delft vindt
plaats in de sector vastgoed & zakelijke diensten. De
afname is ook groot in de detailhandel, horeca en logistieke sector. Dit wordt voor een deel gecompenseerd door
een toename van het aantal banen in de sectie openbaar
bestuur. Ook in de industrie en de gezondheidszorg nam
het aantal banen toe in 2006.
De omzetontwikkeling van zowel het kleinbedrijf (bedrijven met minder dan 50 werkzame personen) als van het
grootbedrijf (bedrijven met 50 en meer werknemers) wijkt
in Delft in negatieve zin af van de landelijke ontwikkeling.
De toegenomen export bij de kleine bedrijven heeft slechts
een marginale invloed op de omzetgroei van het totale bedrijfsleven in Delft. Hierdoor levert de combinatie van genoemde variabelen voor de economische groei de op twee
na laagst gemeten stand op van de afgelopen zes jaar.



I-3. Economische kracht
De indicator economische kracht is samengesteld uit de
volgende vier variabelen die iets zeggen over de economische vitaliteit van Delft: investeringsanimo, exportgerichtheid, economische structuur en turbulentie van het
bedrijfsleven.
Figuur 6 Scores op de variabelen voor economische
kracht, 1999-2006
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dat investeerde lag dit jaar in Delft op 61%, landelijk op
65%. Voor het grootbedrijf was dit respectievelijk 74% en
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een grote toename van de exportgerichtheid geleid. Hierbij
Nederland
moet in aanmerking worden genomen dat het meten van
de kennisexport een lastige zaak is. Het aandeel bedrijven
Meterstand 2006
dat exporteert is in Delft noch landelijk toe- of afgenomen.
Net als de groeiprestaties is de prestatie van het Delftse
In Delft blijft dit in 2006 net als in 2005 op 11% staan,
bedrijfsleven op economische kracht afgenomen. Na een
landelijk blijft het percentage in 2006 onveranderd op
14% staan.
eenmalige stijging in 2005 daalt de thermometerstand
weer. De stand ligt echter nog steeds boven het gemiddelde van alle Nederlandse regio’s.
Productiestructuur
Met de productiestructuur kijken we naar de samenstelling
Investeringsanimo
van de bedrijvigheid naar branche. De regio krijgt een hoge
Het investeringsanimo, de mate waarin bedrijven invesscore als daarin relatief veel kansrijke branches vertegenteringen plegen, zegt iets over het vertrouwen, de toewoordigd zijn. Het gaat dan om de potentie van branches
komstige groeiverwachtingen en de vernieuwingsdrang
om nieuwe werkgelegenheid te creëren. Dit houdt in dat
de aanwezigheid van commerciële dienstverlening, waarin
van ondernemers. Dit animo is in 2006 afgenomen. De
de werkgelegenheid sterk groeit, hoog wordt gewaardeerd.
thermometerstand, die in 2005 nog een lichte stijging
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Een economie waarin stagnerende bedrijvigheid ruim aanwezig is, wordt minder gewaardeerd.

uit andere regio´s in Delft vestigt iets afneemt. Daarnaast
zijn er iets meer bedrijven vertrokken naar andere regio´s.

Gedurende de zeven jaar dat de thermometer wordt samengesteld vertoont de productiestructuur vrijwel constant een score van 8,0. Ook dit jaar is dat het geval. Het
stabiele beeld is niet verwonderlijk. Een productiestructuur
verandert immers niet snel. In Delft blijven kennisintensieve en dienstverlenende bedrijven een belangrijk aandeel
innemen in de lokale economie. Ook de in Delft sterk vertegenwoordigde zorgsector wordt positief gewaardeerd qua
groeiperspectief. Daarom scoort Delft op dit punt opnieuw
een ruime voldoende.

Conclusie
De Delftse economie heeft in 2006 weer aan kracht
gewonnen. Delft heeft er het afgelopen jaar veel nieuwe
bedrijven bij gekregen en beschikt over een gunstige
bedrijvenstructuur met veel kansrijke activiteiten. Ook
nam het aantal in Delft gevestigde bedrijven per saldo toe.
In vergelijking tot 2005 waren er afgelopen jaar minder
bedrijven met investeringen en een gelijk aantal exporterende ondernemingen. Mede dankzij de lage score voor
exportoriëntatie is de thermometerstand op het gebied van
economische ‘kracht’ iets teruggelopen. Deze ligt met een
6,5 nog wel boven het landelijke gemiddelde.

Turbulentie van het bedrijfsleven
Deze variabele geeft aan hoeveel nieuwe bedrijvigheid de
stad erbij krijgt door vestiging van bedrijven uit andere
gebieden en door starters. Een hoge turbulentie stimuleert
de groei en vernieuwing van de economie en wordt daarom
als positief aangemerkt.
Op turbulentie scoort Delft in 2006 beter dan in 2005. De
thermometerstand komt uit op een 7,5. Het aantal starters
neemt flink toe, terwijl het aantal vestigingen dat zich van-
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I-4. Eindconclusie
Evenals in 2005 presteert het Delftse bedrijfsleven in
2006 beter dan gemiddeld in Nederland. In 2005 was het
verschil weliswaar groter, maar de kracht van het Delftse
bedrijfsleven zorgt per saldo voor een positieve score.
Met name de groei is in 2006 in Delft achtergebleven bij
de groei in Nederland. Het goede cijfer van de exportgroei
bleek onvoldoende om de slechte cijfers van de omzet-,
werkgelegenheids- en winstgroei te compenseren. De omzetontwikkeling van zowel het kleinbedrijf (bedrijven met
minder dan 50 werkzame personen) als van het grootbedrijf (bedrijven met 50 en meer werknemers) wijkt in het
Delftse in negatieve zin af van de landelijke ontwikkeling.
De toegenomen export bij de kleine bedrijven heeft slechts
een marginale invloed op de omzetgroei van het totale
bedrijfsleven in Delft.
Daarentegen heeft de Delftse economie in 2006 weer aan
kracht gewonnen. Delft heeft er het afgelopen jaar veel
nieuwe bedrijven bij gekregen en beschikt nog altijd over
een gunstige bedrijvenstructuur met veel kansrijke activiteiten. Ook nam het aantal in Delft gevestigde bedrijven
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per saldo toe. Wel waren er in vergelijking tot 2005 minder
bedrijven met investeringen en een gelijk aantal exporterende ondernemingen. Dankzij de lage scores voor exportoriëntatie en investeringsbereidheid is de thermometerstand
op het gebied van economische ‘kracht’ iets teruggelopen.
Al met al was 2006 een topjaar voor ondernemers. Niet
alleen landelijk presteerde het bedrijfsleven goed, ook in
Delft beleefde het bedrijfsleven een goed jaar. De score
op de groeiprestatie bleef in Delft nog wel achter bij het
landelijke gemiddelde. Dat betekent echter niet dat het
Delftse bedrijfsleven geen groei heeft gekend, maar een
groei die iets minder sterk was dan gemiddeld in Nederland. De kracht van de Delftse economie scoorde wel
beter dan het landelijke gemiddelde, waardoor de totale
economische prestatie van Delft toch bovengemiddeld is
geweest.

Bijlagen
Toelichting op de Economische Thermometer
De thermometers voor economische groei en economische
kracht zijn ontwikkeld door het Directoraat Kennis en
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland. Ze zijn
primair bedoeld om indicatie te geven van het reilen en
zeilen van regionale economieën in ons land. Ze hebben
daarom vooral een signalerende functie.
Bij beide thermometers is gekozen voor een viertal indicatoren die de economische groei respectievelijk kracht
aangeven. De thermometerstand is gebaseerd op de score
van de regio ten opzichte van die van andere regio’s in ons
land. De mate waarin de regionale score afwijkt van het
gemiddelde van alle regio’s (de standaarddeviatie) vertaalt
zich in punten die de regio meer of minder krijgt toe
bedeeld dan dat landelijke gemiddelde: een zes.
De berekeningswijze is voor alle indicatoren hetzelfde.
Het rapportcijfer voor economische groei en kracht is
het evenredige gemiddelde van de vier bijbehorende
indicatoren.

Bronvermelding
- ETIN/LISA (diverse jaargangen), Werkgelegenheids
register Nederland. Tilburg.
- Kamer van Koophandel Haaglanden/Vereniging Kamers
van Koophandel (diverse jaargangen), Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling. Den Haag/Woerden.
- Kamer van Koophandel Haaglanden/Vereniging Kamers
van Koophandel (diverse jaargangen), Bedrijven
dynamiek. Den Haag/Woerden.
- Stadsgewest Haaglanden (diverse jaargangen),
Werkgelegenheid in Haaglanden, Momentopname &
Trends. Den Haag.
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Deel II Citymarketing in Delft
1. Inleiding
De opkomst van citymarketing als beleidsinstrument
Landen, regio’s en steden maken in toenemende mate
gebruik van marketing- en promotietechnieken om bij
bepaalde doelgroepen in beeld te komen. Daarbij worden vaak de termen citymarketing en stadspromotie door
elkaar heen gebruikt. Stadspromotie is echter slechts een
onderdeel van citymarketing. Zo gaat het bij citymarketing
in de eerste plaats om het in kaart brengen van behoeften
en verlangens van de klanten van een stad (bewoners,
bedrijven, bezoekers en investeerders). Vervolgens gaat het
om het selecteren van (enkele) veelbelovende doelgroepen,
waarvoor tot slot producten kunnen worden ontwikkeld
en/of vernieuwd.1 Pas bij deze laatste stap spreken we van
stadspromotie.
In Nederland dateren de eerste publicaties over citymarketing van de jaren tachtig. Hierin wordt de opkomst van citymarketing gewijd aan fundamentele veranderingen in het
vestigingsklimaat. Zo zijn enerzijds de relatieve afstanden
steeds verder afgenomen. Terwijl anderzijds bedrijventerreinen, winkelcentra en woonwijken steeds meer op elkaar
zijn gaan lijken. Bedrijven en mensen zijn hierdoor steeds
vrijer geworden in hun vestigingsplaatskeuze. Om als stad
toch - de aandacht van - mensen en bedrijven te trekken,
wordt citymarketing ingezet.
De opkomst van de Delftse citymarketing
In Delft ging de opkomst van citymarketing hand in hand
met een fundamentele verandering in het economische
beleid. Om tegenwicht te bieden aan de teruglopende
werkgelegenheid in de Delftse industrie heeft de gemeente
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Delft er begin jaren negentig voor gekozen om zich te
positioneren als ‘kennisstad’. Een onderzoek van TNO naar
de sterke kanten van de stad vormde hiervoor de basis.2
Uit dit onderzoek bleek dat de Delftse economie over twee
sterke punten beschikte: het historische karakter van de
(binnen)stad en de aanwezigheid van veel kennisintensieve
bedrijven. De gemeente Delft kreeg het advies om samen
met de grote kennisinstellingen van de stad (TU Delft en
TNO) de voorwaarden te scheppen voor een sterke ontwikkeling van de kennissector. In 1991 stelde de gemeente
Delft dan ook een visie op met de titel ‘Zicht op Delft
Kennisstad’.

Parallel aan de ontwikkeling van ‘Delft Kennisstad’ verliep
de verdere ontwikkeling van Delft als toeristische trekpleister. De historische binnenstad met haar uitgebreide
winkel- en horeca-aanbod bewees samen met de historie
van de stad (Willem van Oranje, Vermeer en Delftsblauw)
een uitstekende basis te vormen voor de ontwikkeling van
het toerisme. Jaarlijks trekt de stad tussen de 600.000 en
één miljoen bezoekers. Toch blijft het aandeel van de toeristisch-recreatieve sector in de Delftse economie achter.3
Om dit aandeel te vergroten, doet de stad onder meer aan
stadspromotie. Sinds begin 2004 ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Stichting Delft Marketing.
Delftse citymarketing (nog) niet optimaal
In het kader van de ontwikkeling van Delft als kennisstad
werd in 1992 de Stichting Delft Kennisstad opgericht.
Hierin participeren inmiddels tien ‘partners’: de gemeente
Delft, TU Delft, TNO, de Haagse Hogeschool, INHOLLAND, Kamer van Koophandel Haaglanden, VNO-NCW,
Delft Design, ICT-kring Delft en Technet Delft. Hoewel het
profileren van Delft als kennisstad één van de belangrijkste
taken van de stichting is, zijn de genoemde instellingen
ook zelf een marketingstrategie blijven volgen. Hoewel
dit in principe geen probleem is, blijken de marketingstrategieën elkaar in sommige gevallen tegen te werken.
Zo bleek bijvoorbeeld dat de gemeente Delft, TU Delft
en TNO de wervingsactiviteiten op de arbeids- en onderwijsmarkt nadrukkelijk onder eigen vlag voeren en elkaar
eerder als concurrent dan als partner zien.4
Daarnaast werd al in 1994 geconcludeerd dat de strategie
‘Delft Kennisstad’ te veel van de gemeente Delft alleen
was. De (grote) kennisbedrijven en -instellingen herkenden
zich tot op dat moment onvoldoende in de gekozen stadsstrategie.5 Acht jaar later werd een soortgelijke conclusie
getrokken in de Zomernota 2002-2005 van de gemeente.
Zo werd daarin opgetekend dat “ondanks alle inspanningen en geïnitieerde projecten - waaronder de ontwikkeling

van Technopolis door Gemeente Delft, ING Vastgoed en
Bouwfonds - er (nog) geen massief Delft Kennisstad-beeld
is ontstaan”.6 Daarnaast beschrijft de nota dat de voornaamste spelers in de stad - TU Delft en TNO - zich nooit
volledig hebben willen committeren aan de Delft Kennisstad strategie.
Nyfer herhaalde in 2005 deze conclusie in haar economische en bestuurlijke beleidsevaluatie van Delft Kennisstad.7 In dit rapport werd bovendien geconcludeerd dat de
profilering tot op dat moment te veel speerpunten kende
en daarmee versnipperd overkwam voor de doelgroepen
waarop het beleid zich richtte. De gemeente Delft werd
dan ook aangeraden om in samenwerking met de kennispartners de echte kracht van Delft in kaart te brengen. De
uitkomst hiervan moest niet alleen naar externe doelgroepen, maar vooral ook naar interne doelgroepen worden
gecommuniceerd. Met name op het gebied van de interne
profilering was het citymarketingbeleid namelijk tekort
geschoten, aldus Nyfer.
Leeswijzer
Afgelopen zomer heeft adviesbureau Berenschot in
opdracht van de gemeente Delft onderzoek verricht naar
het ’verhaal’ van Delft. Centraal in deze studie stond de
vraag waarin Delft zich onderscheidt van andere steden.
Daarnaast gaat de studie in op de vraag in hoeverre imago,
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aanbod en politieke ambitie op dit moment op elkaar
aansluiten. Uiteindelijk heeft dit zich vertaald in een
(merk)concept voor de toekomstige citymarketing van de
gemeente Delft.
In de themastudie van De Kracht van Delft van dit jaar
richten we ons op de wijze waarop de organisatiestructuur
kan bijdragen aan het slagen van citymarketing. De studie
bestaat als het ware uit twee delen. In het volgende hoofdstuk brengen we in kaart hoe andere steden citymarketing
organiseren. Welke lessen kan Delft hiervan leren? En wat
zijn de succesfactoren als het gaat om de organisatie van
citymarketing? Het derde hoofdstuk borduurt hierop voort;
alleen staat hierin de Delftse citymarketing centraal. Op
welke wijze kunnen de ‘algemene’ succesfactoren zich vertalen in de toekomstige citymarketingorganisatie in Delft.
Wat is haalbaar, wenselijk en welke rol kunnen verschillende Delftse instanties in de toekomst vertolken? Zowel
Delftse als externe inhouddeskundigen op het gebied van
citymarketing komen aan het woord.8

2. Organisatie van citymarketing
Organisatie van citymarketing in de praktijk
Zowel in Nederland als in het buitenland ‘doen’ veel
steden aan citymarketing. In Nederland vertaalt dit zich in
ontelbare stadslogo’s en -slogans, waarvan ‘I Amsterdam’,
‘Rotterdam Durft’ en ‘Den Haag; city of peace and justice’
de bekendste voorbeelden zijn. Naast de grote steden zijn
ook kleinere steden steeds meer actief op het gebied van
citymarketing. Dit alles om zich ten opzichte van concurrerende steden duidelijk te positioneren en profileren.
De wijze waarop steden hun citymarketing organiseren
verschilt onderling sterk. In de ene stad valt citymarketing
onder de verantwoordelijkheid van één wethouder; in de
andere stad wordt de portefeuille ‘citymarketing’ gedeeld
door een aantal wethouders. Daarnaast wordt in de ene
stad de citymarketing door de burgemeester geregisseerd,
terwijl dit in de andere stad tot het takenpakket van een
Chief Marketing Officer (CMO) behoort. En waar in de ene
stad de lokale overheid (nog) eindverantwoordelijk is voor
de citymarketing, ligt in de andere stad de verantwoordelijkheid bij een aparte stichting. Kortom, er bestaat geen
vaste vorm waarin steden citymarketingbeleid voeren.
Twee ontwikkelingspaden
De afgelopen decennia heeft er wel een ontwikkeling
plaatsgevonden waarin lokale overheden het ‘recht’ op
citymarketing steeds meer zijn gaan delen met (semi-)
externe partijen. Vaak is hierbij het citymarketingbeleid
ondergebracht in een aparte stichting, waarin de belangrijkste lokale stakeholders (indirect) zijn vertegenwoordigd.
Waar een gemeente nog wel eens haar marketingbeleid
in ‘de (politieke) waan van de dag’ voert, kan een aparte
stichting volgens een langetermijnvisie te werk gaan.
De stichtingen zijn grofweg op twee manieren ontstaan.
In de eerste plaats zijn er stichtingen voortgekomen uit structurele samenwerking tussen - de VVV en de overheid.
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Doelgroepen
marketingbeleid

Deze organisaties hebben oorspronkelijk het doel meer
bezoekers naar de stad te trekken. In hoeverre de verschuiving van de oorspronkelijke taak naar de nieuwe taak
(citymarketing gericht op meerdere doelgroepen) heeft
plaatsgevonden, varieert sterk per gemeente.9

(potentiële)
bezoekers

(potentiële)
inwoners/werknemers
Bedrijven &
instellingen

Lokale overheid

Toeristische
marketingstichting

Ontwikkelings
pad 2

Ontwikkelings
pad 1

VVV

(potentiële)
bedrijven

CMO
Koepelstichting
(regiefunctie)

Het andere ontwikkelingspad is gestructureerde samenwerking tussen lokale stakeholders, al dan niet geregisseerd
door een Chief Marketing Officer (CMO). Een voorbeeld
hiervan is Rotterdam. In deze stad is de CMO eindverantwoordelijk voor het citymarketingbeleid en houdt hij
contact met de gemeente, het havenbedrijf, Rotterdam
Marketing en vele andere instellingen en bedrijven die het
beeld van de stad bepalen. Het is aan de CMO om het
marketingbeleid van deze instanties onderdeel te laten zijn
van de stadsbrede visie ‘Rotterdam Durft’.
Succesvolle organisatie van citymarketing in andere steden
Uit omvangrijk onderzoek van Braun et al. (2003) blijkt
dat er niet één bepaalde succesformule bestaat als het
gaat om de organisatie van de citymarketing.10 Wel blijkt
een aantal factoren de effectiviteit van citymarketing te
vergroten. Zo is de effectiviteit van organisatievormen voor
een belangrijk deel gerelateerd aan factoren als omvang,
eigenaar en organisatiecultuur. Factoren die niet direct
betrekking hebben op de organisatievorm zijn echter vaak
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nog belangrijker. Hierbij kan worden gedacht aan leiderschap, politiek draagvlak, bereidheid tot samenwerking en
omvang van financiële middelen.

Citymarketing - de Haagse aanpak
Op 1 maart 2007 is in Den Haag de heer Van Oel
aangesteld als programmamanager citymarketing. Zijn
centrale taak is het prikkelen en stimuleren van bedrijfsleven, culturele instellingen, scholen en overheid om de
marketing te versterken. Hij is voor twee jaar aangesteld
en maakt geen onderdeel uit van de gemeentelijke
organisatie. In zijn dagelijkse werkzaamheden wordt Van
Oel ondersteund door een secretariaat, een projectleider
vanuit de gemeente en een projectleider vanuit het lokale bedrijfsleven. De programmamanager krijgt input van
een Adviesraad Citymarketing. Deze adviesraad bestaat
uit 10 tot 15 lokale stakeholders, die hun expertise en
netwerk op het gebied van citymarketing inbrengen. De
wethouder citymarketing (de heer Huffnagel) is voorzitter van de adviesraad.
Citymarketing - de Amsterdamse aanpak
In Amsterdam is de stichting ‘Amsterdam Partners’
verantwoordelijk voor de citymarketing. De stichting is
op 4 maart 2004 opgericht en vormt een publiekprivaat
samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, het lokale bedrijfsleven, de regiogemeenten en de
Amsterdamse organisaties met een promotionele doelstelling (zie figuur). Het dagelijkse bestuur staat onder
leiding van de heer Luijten en wordt ondersteund door
een citymarketingmanager, een netwerkmanager, een
festival- en evenementenmanager en vijf projectcoördinatoren. De stichting wordt voor 50% gefinancierd door de gemeente Amsterdam en voor 50% door
andere partners.
zie figuur >>
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keting daarmee ook van invloed op het keuzeproces van de
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beïnvloeden. Dit keuzeproces wordt door veel meer facorganisatie(vorm) bij aan het versterken van de positie van
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is daarentegen wel te meten. Denk bijvoorbeeld aan het
Hoewel dé organisatievorm voor citymarketing niet bestaat,
aantal bezoekers, het migratiesaldo, de bedrijvendynamiek zijn er wel handvatten voor een effectief citymarketingbeen de omvang van de investeringen in een stad. De vraag
leid. Uiteindelijk wordt het succes van citymarketingbeleid
blijft echter of citymarketing de dynamiek in deze aantalvoor een groot deel bepaald door zes factoren, waarvan
len verklaart. Daarom wordt de effectiviteit van citymarkede eerste drie meer inhoudelijk en de laatste drie meer
ting vaak met behulp van enquêtes in kaart gebracht die
organisatorisch van aard zijn12:
>>
(de verandering in) de beeldvorming van de stad meten.11
Ook hierbij geldt echter het probleem van de causaliteit.
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De citymarketingstrategie moet passen binnen de
toekomstvisie van de stad
Voordat een stad überhaupt begint met het maken en
voeren van citymarketingbeleid moet deze een duidelijke
visie hebben op waar de stad nu staat en waar de stad
over tien à vijftien jaar moet staan. Welke sociaal-economische karakteristieken kent de stad en welke veranderingen
vinden hierin plaats? Welke ontwikkelingen zijn wenselijk
en welke zijn minder wenselijk? Alle projecten en plannen
van een gemeente moeten hierin passen. Idealiter is de
toekomstvisie in samenwerking met de belangrijkste lokale
stakeholders opgesteld.
De citymarketingstrategie moet zich (voornamelijk)
richten op het unieke van de stad
Hoewel citymarketing in het algemeen wordt ingezet om
een stad duidelijk te positioneren en profileren ten opzichte van concurrerende steden, toont het citymarketingbeleid
van steden in de praktijk vaak grote overeenkomsten. Een
voorbeeld hiervan is de profilering als creatieve stad, een
hype die is ingezet als gevolg van de studie van Richard
Florida.13 Beter is om juist de inherente kwaliteiten van
een stad te versterken en díe te profileren. Het is de kunst
om in citymarketing te kiezen voor een merk dat de unieke
kenmerken van een stad ademt. En waaraan ook de meer
algemene waarden van een stad kunnen worden opgehangen. Citymarketing moet onderscheidend zijn om de
aandacht van potentiële klanten van de stad te trekken.
Citymarketing moet aansluiten op het
(product)aanbod in de stad
Dit lijkt logisch, maar in de praktijk sluit citymarketing
vaak niet aan op de producten van een stad. Dit heeft
het gevaar dat zowel (potentiële) klanten als (potentiële)
pleitbezorgers zich niet herkennen in de gekozen strategie.
Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat zij teleurgesteld raken
in de stad en zich ervan afkeren. Een stad mag best ambitie tonen in haar citymarketingstrategie, maar dit mag niet
ten koste gaan van de geloofwaardigheid ervan.
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Citymarketing staat of valt bij bezielend leiderschap
Vaak is de manier waarop een boodschap wordt gebracht
nog belangrijker dan de boodschap zelf. Ook bij citymarketing gaat dit op. Op het moment dat een burgemeester
of andere lokale coryfee consequent hetzelfde (positieve)
verhaal vertelt over zijn of haar stad, dan is de kans op navolging groot. En op het moment dat een bepaald verhaal
veel navolging krijgt, is de kans groot dat lokale initiatieven
‘als vanzelf’ binnen de kaders van de citymarketing vallen.
Op deze manier raakt de citymarketing verweven in alle
(beleids)lagen van de stad. Bovendien neemt op deze wijze
het aantal ambassadeurs van de stad toe, wat de aantrekkingskracht van de stad op haar (potentiële) klanten
vergroot.
Citymarketing moet kunnen rekenen op voldoende
politiek en maatschappelijk draagvlak
Deze factor hangt sterk samen met de voorgaande drie
factoren. Op het moment dat hieraan wordt voldaan,
ontstaat ‘vanzelf’ draagvlak voor het totale citymarketingbeleid. Naast het draagvlak voor het beleid is synergie in
de uitvoering van het beleid zeer belangrijk. Ook al wordt
een bepaalde stadsstrategie maatschappelijk gedragen;
het is belangrijk dat de belangrijkste stakeholders in een
stad dezelfde boodschap vertellen. Concreet houdt dit in
dat het merk van de stad door iedereen wordt onderbouwd
met dezelfde argumenten. Naast het merk moet er dus
ook een verhaal zijn waarvoor politiek en maatschappelijk
draagvlak bestaat.
Citymarketing moet worden ondersteund met
voldoende financiële middelen
Citymarketing is meer dan inhoud en organisatie. Niet in
de laatste plaats gaat citymarketing over productontwikkeling en de inzet van promotietechnieken. Om het keuzeproces van klanten te beïnvloeden, kunnen producten worden
ontwikkeld (denk aan landmarks, evenementen en herstructurering van beeldbepalende onderdelen van de stad)
en promotietechnieken worden ingezet (denk aan adver-

tenties, tv- en radiocommercials, informatie op het internet
en foldermateriaal). Beide gaan met (forse) investeringen
gepaard. Citymarketingorganisaties moeten leven met het
feit dat citymarketing hen meer kost dan opbrengt. De
revenuen van citymarketing slaan immers vrijwel altijd
elders neer. Om serieus aan citymarketing te doen - en de
stad op die manier duidelijk te positioneren en te profileren ten opzichte van concurrerende steden - zijn voldoende
financiële middelen noodzakelijk.
In het volgende hoofdstuk wordt de organisatie van de
Delftse citymarketing aan de hand van de genoemde zes
factoren geanalyseerd.

3. Toekomstige organisatie van
de Delftse citymarketing
Delft staat op een kruispunt
Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, zien we in
Nederland grofweg twee ontwikkelingen als het gaat om de
organisatie van citymarketing. Samen met de ‘oude’ organisatievorm gaat het dus om drie type organisatievormen
(zie figuur).

1

2
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Lokale overheid

Toeristische
marketingstichting
CMO

3

Koepelstichting
(regiefunctie)

In Delft blijken alledrie de organisatievormen min of meer
aanwezig. De oorspronkelijke taken van de VVV zijn inmiddels overgedragen aan Stichting Delft Marketing, maar
verder blijkt de eerste structuur nog grotendeels intact. Zo
heeft Gemeente Delft evenals TU Delft, de Hogescholen
en TNO (nog altijd) een aparte marketingafdeling.
Echter, ook het tweede type organisatiestructuur is in de
vorm van Stichting Delft Marketing aanwezig. De stichting
richt zich op de (potentiële) bezoeker van de stad en heeft
dan ook als doel ‘meer mensen naar Delft te halen, die
er meer geld uitgeven en langer blijven’.14 Delft Marketing heeft echter niet het alleenrecht als het gaat om de
toeristische marketing. Zo werd in de nota ‘Nieuw Zicht op
Delft’ opgetekend dat “de gemeente een regisserende rol
wil vervullen bij de stadsmarketing. De gemeente (vakteam
CKE) levert daarvoor de visies, kaders en beleidsaanbe-
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velingen. Het zal er ook zorg voor dragen dat de lobby’s
die nodig zijn voor de realisering van bepaalde ambities
(bijvoorbeeld een Delfts Aardewerkcentrum of een museum van de Vaderlandse Geschiedenis) in gang worden
gezet. Stichting Delft Marketing is leidend in de uitvoering
van de bezoekersmarketing”.15 Hoewel de nota ‘Nieuw
zicht op Delft’ niet is aangenomen en geen officiële status
heeft, wordt deze gebruikt als belangrijke onderlegger voor
de nieuwe nota stadsmarketing. Bovendien is de gemeente
met de visie die zij door Berenschot heeft laten opstellen
nog altijd actief op het gebied van bezoekersmarketing.
Verder blijkt Stichting Delft Marketing haar taken niet te
hebben uitgebreid naar de marketing voor (potentiële)
inwoners, werknemers en bedrijven. Voor de profilering
richting deze doelgroepen is begin jaren negentig Stichting
Delft Kennisstad opgericht. Deze stichting is een koepelorganisatie, waarin de gemeente Delft, Kamer van
Koophandel, TU Delft, TNO en de Haagse Hogeschool
prominent zijn vertegenwoordigd.16 Ook het derde type
organisatiestructuur is hiermee in Delft aanwezig.
Al met al zijn er in Delft dus veel organisaties actief op het
gebied van citymarketing. En hoewel wellicht de indruk is
gewekt dat de activiteiten gescheiden zijn naar doelgroep,
bestaat in werkelijkheid veel overlapping tussen de marketingactiviteiten die de organisaties ontplooien. Binnen
de wirwar van marketingorganisaties en -afdelingen is de
gemeente Delft de enige organisatie die zich - zij het voor
de één meer prominent dan voor de ander - richt op alle
voor Delft belangrijke doelgroepen (bezoekers, bewoners,
werknemers, bedrijven en investeerders).
Als houder van het merk ‘Delft’ is dit niet meer dan logisch. Toch is de gemeente Delft in de loop der tijd (nog)
niet geslaagd om de regiefunctie - die haar hierdoor past
- op een succesvolle manier in te vullen. Dit heeft aan
de ene kant te maken met het - tot op heden - ontbreken van een duidelijke visie op het ‘merk’ Delft. Aan de
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andere kant heeft het te maken met de weinig succesvolle
samenwerking met TU Delft en TNO.17 Om de toekomstige
citymarketing op een succesvolle manier in te vullen, staat
Delft op een kruispunt: blijven we op deze manier ‘doormodderen’ of wordt de citymarketing in de toekomst op
een duidelijke en constructieve wijze georganiseerd?
Delftse citymarketing onder de loep
In het vorige hoofdstuk hebben we zes factoren genoemd
die de effectiviteit van citymarketing in grote mate bepalen. Aan de hand van deze zes factoren wordt hieronder
de Delftse citymarketing geanalyseerd. De vragen wat
goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is, staan hierbij
centraal.
De citymarketingstrategie moet passen binnen
de toekomstvisie van de stad
In 2004 heeft de gemeente Delft het Delfts Ontwikkelingsprogramma II (DOP2) aangenomen. In het DOP2
presenteerde de gemeente een integrale visie op de toekomstige sociaal-economische ontwikkeling van de stad.18
Naast een uitgebreide SWOT analyse formuleerde de gemeente Delft hierin de ambities voor Delft in 2015. Deze
ambities werden in drie groepen verdeeld: de ambities ten

aanzien van kennis, economie en cultuur, de ambities ten
aanzien van duurzaamheid en de ambities ten aanzien van
wonen en samenleven. Aan deze ambities werd vervolgens
een aantal deelprogramma’s gekoppeld die later zijn uitgewerkt in een (groot) aantal concrete projecten.
Al met al leent het ontwikkelingsprogramma zich goed als
startpunt voor de invulling van het Delftse citymarketingbeleid. Hiervoor is het programma echter niet gebruikt.
Het nieuwe college werkt op dit moment namelijk aan een
nieuwe stadsvisie. Deze visie wordt een verzameldocument
van een aantal themagerichte nota’s, die op dit moment
onder verantwoordelijkheid van het college worden opgesteld. Eén van de nota’s betreft de nota stadsmarketing,
waarin het onderzoek van Berenschot met een bestedingsvoorstel19 wordt gecombineerd.
De nota stadsmarketing komt dus niet voort uit een
integrale visie op de sociaal-economische ontwikkeling
van de stad. Dit zou geen probleem zijn als het huidige
college het onderzoek van Berenschot had beschouwd als
dé visie op de gewenste sociaal-economische ontwikkeling
van Delft. Niets is echter minder waar. Het onderzoek van
Berenschot is slechts onder de verantwoordelijkheid van

één wethouder (wethouder stadsmarketing) uitgevoerd en
de afstemming met andere beleidsterreinen is minimaal.
De uitkomsten van het Berenschotonderzoek worden dan
ook niet gebruikt bij het opstellen van de andere nota’s.
Sterker nog, enkele nota’s zijn door college én raad inmiddels goedgekeurd, waardoor toetsing van het beleid aan
‘dé visie op Delft’ niet meer mogelijk is.
Het is aan het college om te bepalen in hoeverre de nota
stadsmarketing (alsnog) wordt benut voor de invulling
van het beleid op andere (beleids)terreinen. Het gevaar
bestaat dat de nota stadsmarketing uiteindelijk alleen
wordt gebruikt om de promotie van de stad in goede banen
te leiden. Dit zou ten koste gaan van de slagkracht van de
citymarketing. Het verdient daarom aanbeveling om te bestuderen hoe de nieuwe citymarketingvisie een prominente
plaats kan krijgen in een integrale stadsvisie (voor zover
die er op dit moment is). Duidelijke beleidsafstemming is
noodzakelijk om de toekomstige citymarketing van Delft
aan kracht te laten winnen.
De citymarketingstrategie moet zich (voornamelijk)
richten op het unieke van de stad
Begin jaren negentig koos de gemeente Delft ervoor het
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economische beleid te richten op het versterken van de
kennisindustrie: Delft Kennisstad. Op dat moment onderscheidde Delft zich met deze strategie van andere (concurrerende) steden. In de loop der tijd is dit echter veranderd
en noemen ook veel andere steden zich kennisstad. Bovendien is de afgelopen decennia gebleken dat de vertaling
van de slogan ‘Delft Kennisstad’ in concreet beleid wordt
bemoeilijkt door de breedte van het begrip ‘Kennisstad’.
Vandaar dat Stichting Delft Kennisstad al jaren geleden
besloot ‘hun’ stadsslogan te veranderen in ‘Center of
Technology’.
Ook de gemeente is inmiddels tot de conclusie gekomen
dat de kennisstadstrategie aan vernieuwing toe is. Vandaar
de opdracht aan Berenschot. Het doel van de opdracht
was het formuleren van ‘het verhaal van Delft’. Een verhaal
dat enerzijds herkenbaar is voor interne doelgroepen en
zich anderzijds duidelijk onderscheidt van het verhaal van
andere (concurrerende) steden.
Zonder op de inhoud van het rapport van Berenschot in
te gaan, vormt de opdracht een goed startpunt voor het
vormgeven van het toekomstige citymarketingbeleid. Juist
door vanaf het begin te kiezen voor het onderscheidende
van Delft.
Citymarketing moet aansluiten op het
(product)aanbod in de stad
Hoewel een gemeente in haar citymarketingbeleid vanzelfsprekend ambitie mag tonen, moet het beleid wel aansluiten op het aanbod van de stad. De keuze die Delft begin
jaren negentig maakte, paste goed in dit plaatje. Aan de
ene kant was de basis voor een verdere ontwikkeling van de
kennisindustrie goed door de aanwezigheid van de TU Delft
en TNO. Aan de andere kant vormde de kennissector tot op
dat moment zeker niet de kern van de Delftse economie.
Door in de opdracht aan Berenschot het belang van
herkenbaarheid (lees: het aanbod van de stad) te benadrukken, voldoet men aan deze succesvoorwaarde voor

het slagen van het citymarketingbeleid. Echter, ook in
de toekomst moet het aanbod van de stad aansluiten op
de citymarketingstrategie. Dit houdt in dat het citymarketingbeleid hand in hand moet gaan met gerichte productontwikkeling. Het bestedingsvoorstel tracht hieraan
te voldoen, maar de concrete invulling hiervan is op het
moment van schrijven nog onbekend.
In ieder geval blijft het een gemiste kans dat het beleid
op vele andere terreinen al is vastgelegd. In het meest
gunstige geval wordt in de toekomst elk besluit getoetst
aan de mate waarin het bijdraagt aan het tot stand komen
van de gewenste sociaal-economische ontwikkeling van de
stad. Op die manier past ook het toekomstige aanbod bij
de gekozen strategie.
Citymarketing staat of valt bij bezielend leiderschap
Zonder überhaupt in te gaan op de inhoud van het leiderschap, is het op dit moment niet duidelijk wie de citymarketing in Delft regisseert. Zowel binnen als buiten de
gemeente is sprake van veel overlappende taken. Zo is de
wethouder met Cultuur, Milieu, Toerisme, Personeelszaken,
Dierenwelzijn en Binnenstad in zijn portefeuille verantwoordelijk voor het citymarketingbeleid, maar spreidt de
inhoud ervan voor een groot deel uit over het terrein van
de wethouder Economische Zaken. Bovendien is laatstgenoemde wethouder direct betrokken bij Stichting Delft
Kennisstad; de stichting die op dit moment een belangrijk
deel van de ‘zakelijke marketing’ voor haar rekening neemt.
Tot slot blijkt ook de burgemeester een belangrijke rol te
vervullen als het gaat om de marketing van de stad. Zo
behoren representatie en internationaal beleid (onderhouden van de internationale contacten van de stad) tot zijn
takenpakket.
En de onduidelijkheid beperkt zich niet tot binnen de gemeente. Zo is de regie van Stichting Delft Kennisstad over
de zakelijke marketing van de stad minder sterk dan voorheen en voeren de partners van de stichting nog altijd hun
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eigen (soms tegenstrijdige) marketingbeleid. Verder zijn
het Platform Economische Zaken - dat onder leiding staat
van de wethouder Economische Zaken - en het netwerk
Economische Agenda actief op het gebied van de externe
profilering van de stad.20 En ‘last but not least’ regisseert
ook Stichting Delft Marketing een belangrijk deel van de
Delftse citymarketing.
Op dit moment ontbeert Delft dus een eindverantwoordelijke voor de citymarketing. Dit geldt voor de gehele
citymarketing, maar ook voor de citymarketing per doelgroep. Het verdient dan ook aanbeveling om één persoon
eindverantwoordelijk te maken voor het bewaken van de
koers van de citymarketing. Dit houdt in dat hij of zij het
centrale aanspreekpunt moet zijn voor de vertaling van het
beleid in producten en promotiemiddelen. Daarnaast zou
hij of zij de uitvoering van het beleid - waarvoor meerdere
organisaties verantwoordelijk kunnen blijven als de taken
onderling duidelijk zijn verdeeld - continu moeten toetsen
aan de inhoudelijke doelstellingen. Om deze taken goed te
kunnen uitvoeren, moet deze persoon kunnen rekenen op
voldoende draagvlak onder de Delftse stakeholders.
Citymarketing moet kunnen rekenen op voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak
Niet alleen de regisseur van het citymarketingbeleid; ook
het citymarketingbeleid zelf moet kunnen rekenen op voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak. Dit houdt in
dat bij de vorming van het citymarketingbeleid de belangrijkste lokale stakeholders moeten worden betrokken.
Bij de totstandkoming van de merkvisie van Berenschot
- die een belangrijke input vormt voor de nota stadsmarketing - zijn diverse lokale stakeholders betrokken.21 Bovendien hebben Stichting Delft Marketing, Stichting Centrum
Management Delft, Stichting Delft Kennisstad en het
college van B&W de mogelijkheid gekregen om op het onderzoek van Berenschot te reageren. Hoewel de merkvisie
uiteindelijk het product van de gemeente Delft blijft, heeft
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de gemeente Delft in ieder geval veel belangrijke stakeholders bij de totstandkoming van het citymarketingbeleid
betrokken.
Op het moment dat er ‘stadsbreed’ consensus bestaat
over de inhoud van de citymarketingstrategie verdient het
aanbeveling om ook een organisatievorm te kiezen die op
dit draagvlak kan rekenen. Zoals eerder is beschreven, zijn
hiervoor grofweg drie opties (in willekeurige volgorde):
1.	De gemeente Delft blijft als merkhouder eindverantwoordelijk voor de vorming en uitvoering van het
citymarketingbeleid. Periodiek voert zij overleg met
de belangrijkste lokale stakeholders, zoals Stichting
Delft Marketing, Stichting Centrum Management Delft,
Stichting Delft Kennisstad en de daarin vertegenwoordigde partners.
2.	Stichting Delft Marketing wordt eindverantwoordelijk
voor de gehele citymarketing en breidt haar takenpakket uit naar de ontwikkeling van producten voor alle
klanten van de stad. In vergelijking tot de huidige
situatie richt de stichting zich dus ook op (potentiële)
inwoners, bedrijven en investeerders. Daarnaast krijgt
de stichting input van een (actieve) raad van advies
waarin de belangrijkste bedrijven en instellingen van
Delft zijn vertegenwoordigd.
3.	Stichting Delft Kennisstad wordt formeel eindverantwoordelijk voor de Delftse citymarketing. Vanwege het
kleine belang dat de partners van de stichting hechten
aan het trekken van toeristen, wordt een duidelijke
grens getrokken tussen de taken van Stichting Delft
Marketing en de taken van Stichting Delft Kennisstad.
De stichting wordt bestuurd door een CMO en ondersteund door een projectorganisatie die producten en
promotiemiddelen ontwikkelt voor de doelgroepen van
het beleid. Bovendien vindt periodiek overleg plaats
met Stichting Delft Marketing over de wijze waarop
beide stichtingen elkaar kunnen versterken.

Het voordeel van de tweede en derde optie is dat de stichtingen volgens een langetermijnvisie te werk kunnen gaan
en dus minder last hebben van de politieke ‘waan van de
dag’. Dit is belangrijk, omdat het imago van een stad niet
van de één op de andere dag verandert. Het effect van een
bepaalde citymarketingstrategie wordt pas merkbaar na een
periode van minimaal vijf à tien jaar.22
Deze periode overstijgt dus de gebruikelijke collegeperiode.
Om te voorkomen dat een nieuw college het citymarketingbeleid waarin jaren is geïnvesteerd aan de kant zet, is het
goed om een aparte organisatie de citymarketing te laten
regisseren. Dit houdt niet in dat de citymarketingstrategie
in de loop der tijd niet kan veranderen. Het is echter de
kunst om dit met kleine stapjes te doen. Dit zorgt er namelijk voor dat de wijzigingen (bijna) onopgemerkt aan de
klanten van de stad voorbij gaan. Op het moment dat de citymarketingstrategie drastisch verandert als gevolg van een
veranderende college- en raadssamenstelling is er sprake
van een trendbreuk. En trendbreuken gaan doorgaans niet
onopgemerkt voorbij aan de klanten van een stad.23
Bij de totstandkoming en invulling van een dergelijke
stichting is het belangrijk om enerzijds zo veel mogelijk

stakeholders te betrekken. Zodoende creëert men als het
ware ‘vanzelf’ draagvlak voor de citymarketing. Anderzijds
moet men ervoor waken te veel stakeholders (te intensief)
bij de vorming en uitvoering van het beleid te betrekken.
Voorkomen moet worden dat de organisatie meer bezig is
met het zoeken naar overeenstemming dan met het ontplooien van activiteiten. Het vinden van een balans tussen
voldoende draagvlak en voldoende daadkracht is één van
de uitdagingen waarvoor Delft staat.
Citymarketing moet worden ondersteund met
voldoende financiële middelen
Op het moment dat de belangrijkste lokale stakeholders
het eens zijn over de inhoud en organisatie van de Delftse
citymarketing staat weinig een effectieve citymarketingstrategie nog in de weg. Echter, zoals met zoveel beleid,
bepaalt de omvang van het budget ook voor een belangrijk
deel het succes ervan.
In de vorige collegeperiode is Stichting Delft Marketing
opgericht. Op dit moment kan deze stichting rekenen op
een jaarlijkse subsidie van € 400.000,- om de bezoekersmarketing vorm te geven. Naast deze subsidie heeft
de gemeente Delft geld gereserveerd voor de invulling van
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de citymarketing die is gericht op (potentiële) inwoners,
bedrijven en investeerders. Dit geld is echter tot nu toe
vooral besteed aan ‘losse’ projecten, zonder dat daaraan
een gestructureerd idee ten grondslag lag.
In de huidige collegeperiode is € 800.000,- gereserveerd
voor de vorming en uitvoering van het citymarketingbeleid.
Dit bedrag is exclusief de vaste bijdrage aan Stichting
Delft Marketing. Dit houdt in dat jaarlijks twee ton kan
worden besteed aan de citymarketing voor (potentiële)
inwoners, bedrijven en investeerders. Vanaf het moment
dat de nota stadsmarketing wordt goedgekeurd - volgens
planning najaar 2007 - kan dit budget worden benut. De
wijze waarop dit gaat worden ingezet is op het moment van
schrijven nog onbekend. Hierdoor is een beoordeling ervan
helaas niet mogelijk.
Wel kan een aantal doelen worden onderscheiden waarvoor
het budget in ieder geval zou moeten worden aangewend.
Daarbij denken we aan visievorming (zoals al is gebeurd
met het onderzoek van Berenschot en de formulering van
de nota stadsmarketing), procesmanagement, het ontwikkelen van ondersteunende producten (projecten c.q.
evenementen), promotieactiviteiten en het monitoren van
de effecten van het beleid.
De omvang van het benodigde geld wordt bepaald door de
uiteindelijke inhoud en organisatie van de citymarketing.
Het verdient echter wel aanbeveling om naast de gemeente
ook andere belangrijke partners in de stad financieel te
betrekken bij het citymarketingbeleid.24 Dit vergroot de
betrokkenheid en daarmee de effectiviteit van het beleid.
Daarnaast verdient het aanbeveling om met name het
monitoren van de effecten niet te vergeten. Juist om het
draagvlak voor een bepaalde citymarketingstrategie in de
toekomst te waarborgen, is het belangrijk om de successen
ervan goed in beeld te brengen en te communiceren naar
betrokken instanties.
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Tot slot moet de uiteindelijke citymarketingorganisatie
leven met het feit dat de vorming en uitvoering van de
citymarketing de organisatie zelf meer kost dan opbrengt.
De revenuen van citymarketing slaan immers vrijwel altijd
elders neer.25 Om echter serieus aan citymarketing te doen
- en de stad op die manier duidelijk(er) te positioneren
en profileren ten opzichte van concurrerende steden - zijn
voldoende financiële middelen noodzakelijk.26

4. Conclusie
Citymarketing (weer) sterk in opkomst
De populariteit van citymarketing is de laatste jaren (weer)
sterk toegenomen. Dit heeft onder meer te maken met het
feit dat de verschillen in het stedelijke vestigingsklimaat de
afgelopen decennia steeds kleiner zijn geworden. Enerzijds
doordat relatieve afstanden zijn afgenomen en anderzijds
doordat bedrijventerreinen, winkelcentra en woonwijken steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. Om toch de
aandacht van (potentiële) inwoners, bedrijven, investeerders en bezoekers te trekken, voeren steeds meer steden
citymarketingbeleid.
Delft was op het gebied van citymarketing één van de
voorlopers in Nederland. Al begin jaren negentig besloot
de gemeente Delft het economische beleid te richten op
het versterken van de kennisindustrie. Een fundamentele
verandering, omdat tot op dat moment de focus lag op het
versterken van de (maak)industrie.
Van ‘Delft Kennisstad’ naar het ‘verhaal’ van Delft
De keuze voor ‘Delft Kennisstad’ was het gevolg van een
onderzoek van TNO waarin werd geconcludeerd dat Delft
twee sterke kanten had: het historische karakter van de
(binnen)stad en de aanwezigheid van veel kennisintensieve bedrijven. In de daaropvolgende promotieactiviteiten
werden beide op verschillende wijze versterkt. Om het
historische karakter van de binnenstad nog sterker voor de
ontwikkeling van de toeristische sector te benutten, werd
de samenwerking tussen de gemeente Delft en de VVV geïntensiveerd. Om de ontwikkeling van de kennisindustrie te
stimuleren werd de Stichting Delft Kennisstad opgericht.
Hierin namen in eerste instantie de gemeente Delft, TU
Delft en TNO plaats; later werd dit aangevuld met andere
partners.
Zeventien jaar na de presentatie van het onderzoek van
TNO zijn in Delft grofweg drie organisaties actief in city-

marketing: De gemeente Delft, Stichting Delft Marketing
en Stichting Delft Kennisstad. Tussen de activiteiten van
deze drie organisaties bestaat veel overlapping. Bovendien
volgen enkele partners van Stichting Delft Kennisstad (nog
altijd) een eigen marketingstrategie. Binnen de wirwar van
marketingorganisaties en -afdelingen is de gemeente Delft
de enige organisatie die zich - zij het voor de één meer
prominent dan voor de ander - richt op alle voor Delft belangrijke doelgroepen (bezoekers, bewoners, werknemers,
bedrijven en investeerders).
Als houder van het merk ‘Delft’ is dit niet meer dan
logisch. Toch is de gemeente Delft er in de loop der tijd
(nog) niet in geslaagd om de regiefunctie die haar hierdoor
past op een succesvolle manier in te vullen. Dit heeft aan
de ene kant te maken met het - tot nu toe - ontbreken van
een duidelijke visie op het ‘merk’ Delft. Aan de andere
kant heeft het te maken met de (nog) weinig succesvolle
samenwerking met de TU Delft en TNO. Om de toekomstige citymarketing op een succesvolle manier in te vullen,
staat Delft op een kruispunt: blijven we ‘doormodderen’ of
wordt de citymarketing in de toekomst op een duidelijke en
constructieve wijze georganiseerd?
Handvatten voor een succesvolle citymarketing
Om de Delftse citymarketing in de toekomst beter te
organiseren en de effectiviteit ervan te vergroten, kan de
stad een aantal dingen doen. In de eerste plaats moet de
citymarketingstrategie passen binnen de toekomstvisie
van de gemeente Delft. Op dit moment wordt deze visie
onder verantwoordelijkheid van het college ontwikkeld. Het
verdient aanbeveling om de nieuwe citymarketingstrategie
hierin een prominente plaats te geven. Duidelijke beleidsafstemming is noodzakelijk om de toekomstige citymarketing van Delft aan kracht te laten winnen.
Daarnaast moet de nieuwe strategie zich richten op het
unieke van de stad. De gemeente Delft heeft dit goed begrepen door aan Berenschot de opdracht te geven zich in
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het ‘verhaal van Delft’ te richten op het onderscheidende
van de stad. De opdracht kan daarmee een goed startpunt
van de toekomstige citymarketing zijn. Juist doordat ook
wordt gelet op de wijze waarop ‘het verhaal’ aansluit op het
huidige aanbod van de stad.
Op het moment dat er ‘stadsbrede’ consensus bestaat over
de inhoud van de citymarketingstrategie, is het tijd om op
zoek te gaan naar een bezielend leider. Deze persoon moet
verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de koers van de
citymarketingstrategie. De mate waarin hij of zij hiertoe in
staat is, hangt voor een belangrijk deel af van het politieke
en maatschappelijke draagvlak voor deze persoon.
Daarnaast is het voor de gemeente Delft zaak om samen
met de belangrijkste partners in de stad een organisatie
structuur te kiezen waarin de citymarketing het best vorm
kan krijgen. In grote lijnen zijn er drie opties:
1.	De eerste optie is dat de gemeente Delft als merkhouder eindverantwoordelijk blijft voor het citymarketingbeleid. Periodiek overlegt zij met de belangrijkste
lokale stakeholders - zoals Stichting Delft Marketing,
Stichting Centrum Management Delft, Stichting Delft
Kennisstad en de daarin vertegenwoordigde partnersover de vorderingen in het beleid.
2.	Een tweede optie is dat Stichting Delft Marketing eindverantwoordelijk wordt voor de gehele citymarketing.
Op dat moment breidt de stichting haar takenpakket
uit naar de ontwikkeling van producten voor alle klanten van de stad. In vergelijking tot de huidige situatie
betekent dit dat de stichting zich ook gaat richten op
(potentiële) inwoners, investeerders en bedrijven. De
stichting krijgt input van een (actieve) raad van advies
waarin de belangrijkste bedrijven en instellingen van
Delft zijn vertegenwoordigd.
3.	Een derde optie is dat Stichting Delft Kennisstad ook
formeel eindverantwoordelijk wordt voor de Delftse
citymarketing. Vanwege het kleine belang dat de
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partners van de stichting hechten aan het trekken van
toeristen, wordt een duidelijke grens getrokken tussen de taken van Stichting Delft Marketing en die van
Stichting Delft Kennisstad. Wel vindt periodiek overleg
plaats over de wijze waarop beide stichtingen elkaar
kunnen versterken.
Voor welke optie Delft uiteindelijk ook kiest: het is van
cruciaal belang dat deze op voldoende steun kan rekenen. Daarbij gaat het naast inhoudelijke ook om financiële steun. Op het moment dat de belangrijkste partners
financieel betrokken zijn bij de vorming en uitvoering van
het beleid, wint men op twee fronten. In de eerste plaats
wordt de betrokkenheid vergroot (we willen wel dat ons
geld goed wordt besteed) en in de tweede plaats wordt de
slagkracht van de organisatie groter.
Tot slot
Delft was in Nederland één van de eerste steden met een
stadsslogan. Een stadsslogan die vervolgens werd vertaald
in een concrete economische beleidsstrategie. Hoewel het
kennisstadbeleid haar pieken en dalen heeft gekend, is
de gemeente Delft hiermee voor Nederlandse begrippen
relatief ervaren op het gebied van citymarketing. Op het
gebied van de organisatie van de citymarketing kan echter
nog veel worden verbeterd.
In de nabije toekomst vormt het bereiken van ‘stadsbrede’
consensus over de te kiezen strategie én de wijze waarop
dit moet worden georganiseerd de belangrijkste opgave.
Met name het evenwicht tussen voldoende draagvlak en
voldoende daadkracht is één van de belangrijkste uitdagingen waarvoor Delft staat. In ieder geval beschikt Delft
als ‘ruwe diamant’ over voldoende mogelijkheden om het
beleid vorm te geven. Het is nu tijd om in de citymarketing
te kiezen voor het unieke van Delft en daarop de ontwikkeling van het toekomstige aanbod te laten aansluiten.
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Voetnoten
Deel I: Economische Thermometer Delft
1.	Bij dit cijfer past de volgende kanttekening: het meten
van de exportgerichtheid bij met name kennisintensieve bedrijvigheid is een lastige zaak. Hoe meet je
de export van hun kennis(producten)? Dit algemene
statistische probleem ‘raakt’ Delft harder omdat de
stad relatief veel kennisintensieve bedrijvigheid bezit.
Een deel van de werkelijke (kennis)export is om deze
reden waarschijnlijk aan de meting voorbij gegaan en
niet verwerkt in de hier gebruikte cijfers.
2. Bij dit cijfer past, evenals bij de exportgroei, de
volgende kanttekening: het meten van de export
gerichtheid bij met name kennisintensieve bedrijvigheid is een lastige zaak. Hoe meet je de export van
hun kennis(producten)? Dit algemene statistische
probleem ‘raakt’ Delft harder omdat de stad relatief
veel kennisintensieve bedrijvigheid bezit. Een deel
van de werkelijke (kennis)export is om deze reden
waarschijnlijk aan de meting voorbij gegaan en niet
verwerkt in de hier gebruikte cijfers.
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Deel II: Citymarketing in Delft
1.	Braun, E., A. Otgaar & L. van den Berg (2003), Op
weg naar een geïntegreerde aanpak van citymarketing
(ervaringen met citymarketing in Barcelona, Basel,
Birmingham en Göteborg).
2. Knight, R. (1990), Delft Kennisstad.
3.	Kamer van Koophandel Haaglanden & Rabobank
Nederland (2006), Kracht van Delft; Thema Delft in
2020.
4.	B&A Groep (2002), Promotieplan Delft.
5.	Gemeente Delft (1994), Strategienota ‘Delft Kennisstad. Werk centraal’.
6. Gemeente Delft (2002), Zomernota 2002-2005.
7.	Nyfer (2005), Delft Kennisstad; Een economische en
bestuurlijke beleidsevaluatie.
8.	Zie Bijlage A voor een overzicht van de geïnterviewde
personen.
9.	In Delft en Rotterdam richten respectievelijk Delft
Marketing en Rotterdam Marketing zich uitsluitend
op de bezoekersmarkt. In Dordrecht heeft Stichting
Dordrecht Marketing recent met de opening van Intree
Dordrecht
(zie: http://www.zhbt.nl/nieuws/intreedordrecht.html)
	haar blik verruimd naar andere (potentiële) klanten van
de stad.
10.	Braun, E., A. Otgaar & L. van den Berg (2003), Op
weg naar een geïntegreerde aanpak van citymarketing
(ervaringen met citymarketing in Barcelona, Basel,
Birmingham en Göteborg).
11.	Zie bijvoorbeeld de effectmetingen van de campagne
‘Er gaat niets boven Groningen’.
12.	De basis voor de keuze van deze zes factoren waren
de uitkomsten van de interviews met Erik Braun en
Wilfried van Aubel (zie Bijlage A). Ook literatuur omtrent citymarketing (zie Bijlage B) vormde een belangrijke input.

13.Florida, R. (2002), The Rise of the Creative Class &
Atzema, O. (2007), Steden krampachtig op zoek naar
nieuwe dynamiek; The Fall of the Creative Class. In:
RO-Magazine, jaargang 25, nummer 6, pp. 20-27.
14.	Stichting Delft Marketing (2006), Activiteitenplan
2007.
15.	Gemeente Delft (2005), Nieuw Zicht op Delft; visie op
en de aanpak van de Delftse stadsmarketing, pp. 33-36.
16.	Stichting Delft Kennisstad werkt met een klein
bestuur en een algemeen bestuur. Het klein bestuur
bestaat uit een onafhankelijk lid (prof. dr. Pieter Kruit)
en afgevaardigden van Gemeente Delft, Kamer van
Koophandel Haaglanden, TU Delft, TNO en de Haagse
Hogeschool. Het algemeen bestuur bestaat naast deze
mensen uit afgevaardigden van Delft
Design, ICT-Kring Delft, INHOLLAND, Technet Delft
en VNO-NCW.
17.	Zie hiervoor onder meer Nyfer (2005), Delft
Kennisstad; Een economische en bestuurlijke
beleidsevaluatie & Klats+Poseidon (2007),
Communicatieplan Economische Agenda, waarin wordt
geconstateerd dat er in Delft te veel vanuit
een ‘eilandencultuur’ wordt geopereerd.
18.	Gemeente Delft (2004), Stedelijke vernieuwing 20052015; Delfts Ontwikkelingsprogramma DOP2.
19.	Hierin zijn projecten die het ‘verhaal van Delft’
versterken en de promotiemix die hierbij wordt
gebruikt, inclusief bijbehorende planning en kosten,
opgenomen.
20.	Jeroen Beelen, Thea van den Bergh, Wim Eijkelenburg,
Helmi Greeve, Frits Huffnagel, Ted van de Klaauw,
Péa Kraus, Jorg Lammers, Pim Meijkamp, Lian Merkx,
Liesbeth van Rietschoten, Wilke Ruiter, Henk Schenkels, Marietta Spiekerman, Giel Swager, Willem van de
Ven, Bas Verkerk, Rob Westerman, Antoinette Wijffels
en Ruud van Wijngaarde.

21. Interview Erik Braun.
22.	Zie bijvoorbeeld de lancering van het nieuwe stadslogo
in Den Haag.
23.	Ter vergelijking: in Den Haag en Amsterdam wordt in
2007 respectievelijk € 8 mln. en € 2 mln. euro uitgetrokken voor de uitvoering van citymarketingbeleid.
24.	Een voorbeeld van de wijze waarop dit kan, is de
financiering van de Amsterdamse citymarketing. Zie
hiervoor: http://www.amsterdampartners.nl/.
25.	Succesvolle citymarketing kost de stad vanzelfsprekend niet meer dan dat het de stad opbrengt. Bij
bedrijven vertaalt succesvolle citymarketing zich in
meer klanten (grotere afzetmarkt), meer bedrijvencontacten (groter netwerk) en een groter arbeidspotentiaal
(geschikte werknemers), terwijl ook de gemeentelijke
organisatie via belastingen profiteert van meer bezoekers, bewoners, bedrijven en investeerders.
26.	Ter vergelijking: in Den Haag en Amsterdam wordt in
2007 respectievelijk € 8 mln. en€ 2 mln. euro uitgetrokken voor de uitvoering van citymarketingbeleid.
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