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VOORWOORD

Leuk dat je geïnteresseerd bent in de plannen van 

Den Bosch Partners voor 2023. In dit document beschrijven 

we onze aanpak voor het tweede jaar van ons bestaan.

Als organisatie zagen wij begin maart 2022 het officiële 

levenslicht. Samen met mijn collega Wouter van der Leij 

zijn wij een ambitieus avontuur aangegaan. Wouter als 

binnenstadsmanager en ik als directeur-bestuurder van 

Den Bosch Partners. Een avontuur waar wij beiden enorm 

in geloven en ons de komende jaren met ziel en zaligheid 

voor inzetten. Samen met jullie en inmiddels met vijf 

superleuke collega’s!

Wij begrijpen dat we ieders geduld wat op de proef 

hebben gesteld. Het heeft even geduurd voordat Den 

Bosch Partners tot stand is gekomen. Het voelt voor 

ons alsof wij zes maanden bezig zijn, maar snappen dat 

voor de partners in de stad het proces al tweeënhalf jaar 

bezig is. Wij begonnen echter met slechts een Kamer 

van Koophandel-nummer en moesten in de afgelopen 

maanden een administratieve organisatie neerzetten, 

huisvesting organiseren en een team werven. Om maar 

wat processen te noemen.

Daarnaast stond het eerste half jaar natuurlijk in het 

teken van kennis maken met de stad. In juni hebben we 

een scherpe analyse gemaakt van wat we terug kregen in 

alle gesprekken. Daarmee hebben we vlak voor de zomer-

vakantie een narratief ontwikkeld dat Den Bosch nieuwe 

relevantie voor de toekomst moet geven. Natuurlijk 

willen we dat iedere stakeholder in de stad achter het 

nieuwe narratief kan staan en daarvoor hadden we een 

aantal formele poortjes door te gaan. Dat is gelukt. We 

hebben een sterk verhaal in handen en de organisatie is 

op orde. Klaar om aan de slag te gaan.

Gedurende de zomer zijn we gestart met het schrijven 

van de strategie van Den Bosch Partners, voor onze 

eerste strategische periode 2022-2024. Daarin beschrijven 

we wat wij zelf in de komende drie jaar gaan doen om 

het nieuwe narratief van Den Bosch te laden. Want 

wie A zegt, moet ook B zeggen. Zowel het narratief als 

de strategie 2022-2024 zullen wij in navolging van dit 

document publiceren.

Op basis van de strategie richting 2024 maken we jaarlijks 

een projectplan voor het jaar dat voor ons ligt. Daarvan is 

dit de eerste editie. Dit plan is geschreven in september 

2022. Het voelde onlogisch om nog een compleet plan 

voor het staartje van 2022 te maken. Daarom kun je 

dit projectplan 2023 ook al toepassen op het laatste 

kwartaal van 2022. We zijn dus eigenlijk al gestart.

We hebben enorm veel zin om aan de slag te gaan om 

van Den Bosch als de mooiste stad van de wereld, ook 

de mooiste stad voor de wereld te maken. Om dat te 

realiseren kijken we uit naar de samenwerking met jou. 

Doe je mee?

Mark de Greeff

Directeur-bestuurder Den Bosch Partners
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HOOFDSTUK 1 KRACHTIGE CITYBRANDING

We ontwikkelen een 
open en dynamische 
identiteit waarmee wij de 
kathedraal visie en -strategie 
van Den Bosch vorm 
en inhoud geven.

DE KERN VAN 2022

In 2022 hebben we het fundament gelegd voor de nieuwe branding van 

Den Bosch. We hebben dat gedaan in nauwe samenwerking met de partners 

in de stad. In de vele gesprekken die wij dwars door de stad hebben gevoerd, 

hebben we input voor een nieuwe richting opgehaald. We hebben daarmee 

een nieuw narratief geschreven rondom de kunst van verenigen en kathedralen 

bouwen voor Europa van morgen. Het narratief was de input voor de Merkweek 

Den Bosch, die we vlak voor de zomer organiseerden. Een open collectief van 

een groep Bossche strategen en ontwerpers die in een snelkookpan van een 

week het fundament hebben gelegd voor de nieuwe branding. Dat fundament 

hebben we in het laatste kwartaal van 2022 vertaald naar een nieuwe merk-

essentie voor de stad: Den Bosch. Verenigt voor morgen. In de laatste maanden 

van 2022 hebben we een eerste aanzet gedaan voor een nieuwe visuele identi-

teit. Deze zullen wij begin 2023 finetunen.

ROADMAPS 
2022-2024 

We beschrijven nog even beknopt de strategie als 

reminder. Citybranding gaat over de wijze waarop een 

stadsmerk zich authentiek en consequent manifesteert 

in de interne en externe wereld. Voor Den Bosch staan 

we aan het begin van dat proces. De komende drie jaar 

bouwen we aan een nieuwe reputatie voor de stad. We 

ontwikkelen een open en dynamische identiteit waarmee 

wij de kathedraalvisie en -strategie van Den Bosch vorm 

en inhoud geven. Dit zijn de roadmaps 2024 voor de 

citybrandingstrategie: 

NIEUW NARRATIEF, NIEUWE MERKSTRATEGIE
Verenigt voor morgen uitwerken in een merkverhaal en 

visuele identiteit als ultiem lanceerplatform voor ver bin-

ding en vernieuwing in de stad. Scherpte en focus in keuzes. 

HET MERK ALS RICHTINGGEVEND KOMPAS
Verenigt voor morgen als intern kom pas voor 

ontwikkelingen in domeinen als architectuur, cultuur, 

horeca, retail, sport, educatie en ondernemer schap. 

Bewijsvoering naar buiten. 

HET MERK IS VAN IEDERE BOSSCHENAAR
Hoe hoger de adoptie van Verenigt voor morgen 

onder bewoners, hoe meer ambassadeurs in de buiten-

wereld, hoe beter de visie van de stad congruent 

wordt uitgedragen.
Merkweek | Foto: Evita Copier
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Vooral de inwoners 
van Den Bosch moeten 
de nieuwe branding van 
de stad gaan om armen. 
Het is hun stad.

AMBITIE 2023 

De plannen voor 2023 moeten een concrete bijdrage 

leveren aan de roadmaps. Met de in de Merkweek van 2022 

gelegde basis voor branding pakken we in 2023 door. 

Doe doen we via een brede implementatie die merk-

essentie en de kathedraalvisie tot leven gaan brengen. 

Zowel naar binnen als naar buiten. In het eerste kwartaal 

van 2023 lanceren wij de nieuwe identiteit voor de stad. 

Bestaande uit een merkverhaal, positionering en nieuw 

logo. Daar voor breiden we het Merkweek collectief uit 

met tal van nieuwe expertises.

Met enkel lanceren redden wij het niet. De nieuwe 

branding moet omarmd worden. Om dat te realiseren 

zullen wij als Den Bosch Partners maximale podiumtijd 

claimen om partners in de stad via heldere presen taties 

bekend te maken met de kracht en mogelijk heden van 

het nieuwe merk. We trekken daarnaast veel tijd uit voor 

een-op-een advisering van verant woordelijken om samen 

te kijken hoe het merk als kompas kan fungeren voor 

bestaande en nieuwe on brand ontwikkelingen.

Vooral de inwoners van Den Bosch moeten de nieuwe 

branding van de stad gaan omarmen. Het is hun stad.

Daarvoor willen wij uiteindelijk naar een open logo -

systeem, waarin de identiteit voor iedereen zoveel 

mogelijk vrij wordt gegeven om ermee aan de slag 

te gaan. Daarmee streven we naar hoge adoptie van 

de nieuwe branding. In 2023 willen wij experimenteren 

met de nieuwe visuele identiteit om te beoordelen wat 

goed werkt. Tenslotte zal de nieuwe branding moeten 

worden doorvertaald naar de standaard mix van 

middelen in de stad. Daarvoor zullen we eerst een goede 

inventarisatie moeten maken van de huidige dragers.

Om het nieuwe merk Den Bosch te laden zullen we de 

verhalen van Den Bosch ook nationaal moeten vertellen. 

Daarom investeren we vanaf 2023 in een pro fessional 

op het gebied van PR, Media en Partnerships. Goede PR 

is tegen woordig vooral relatiegedreven. Door nu alvast 

te investeren in het ontwikke len van sterke relaties met 

relevante media outlets sorteren we voor op het moment 

dat ons verhaal manifest wordt met bewijs. Hier zullen 

de kosten voor de baten uitgaan.

HOOFDSTUK 1 KRACHTIGE CITYBRANDING

Foto: Bas Verhoeven
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HOOFDSTUK 1 KRACHTIGE CITYBRANDING

Foto: Drab 
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 PROGRAMMALIJN 1 

BRANDBOOK & TOOLBOX

Een merk wordt pas omarmd als potentiële gebruikers 

er de voordelen van inzien. Zij moeten het daarnaast op 

laagdrempelige wijze kunnen toepassen in hun eigen 

situatie. Om de nieuwe branding gedegen neer te zetten, 

ont wikkelen we eerst een brandbook voor gebruikers. 

Een moederdocument voor het nieuwe merk Den Bosch.

In dit brandbook worden de belangrijkste elementen 

van het merk beschreven: de bouwstenen als logo, 

letter, kleur, geluid, geur, vormen en stramien. Met deze 

bouwstenen ontwikkelen we het nieuwe merk Den Bosch. 

Het brand book beschrijft ook hoe deze bouwstenen 

toegepast dienen te worden op inhoud als tekst, beeld, 

fotografie en video. Het geeft voorbeelden van online en 

offline toepassingen.

Het brandbook voorzien we van een sterke toolbox: 

een online marktplaats waar alle gebruikers relevante 

middelen kunnen downloaden voor eigen gebruik. Denk 

hierbij aan de juiste merkverhalen, een sterke beeld selectie 

van Den Bosch, een selectie van merkvideo’s, logo’s in 

diverse varianten, powerpoint slides en media coverage.

BELANGRIJKE PROGRAMMA’S

Binnen de lijn citybranding benoemen we drie concrete 

programma lijnen die wij in 2023 specifiek zullen reali seren 

om bovenstaande ambitie te verwezenlijken. 

WAT WE CONCREET OPPAKKEN

Q1:  Finaliseren nieuwe identiteit Den Bosch

Q1:  Ontwikkelen fysiek en digitaal brandbook

Q2:  Implementatie online merkwebsite en toolbox

Q2:  Doorvertaling nieuw merk in middelen (doorlopend)

KOSTENINDICATIE

Deze lijn begroten we op € 25.000. Het merendeel hiervan 

zullen we gebruiken voor het ontwikkelen van een goed 

online platform met toolbox.

HOOFDSTUK 1 KRACHTIGE CITYBRANDING

Binnendieze tocht | Foto: Bossche Zomer
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 PROGRAMMALIJN 2 

MERKINTRODUCTIECAMPAGNE

Een succesvol stadsmerk wordt door zoveel mogelijk 

be woners omarmd. Het biedt samenhang en een 

gezamen   lijke identiteit. Het zorgt voor trots. Hierom is 

het van belang het merk van alle Bosschenaren te laten 

zijn. We willen het nieuwe merk in drie fasen lanceren: 

een lancering onder de radar, een zachte lancering en 

een harde lancering.

In de lancering onder de radar lanceren wij begin 2023 

het nieuwe merk voor een kleine selectie van 121 (11 x 11) 

inspirerende Bosschenaren uit alle lagen van de stad. 

Daarmee pakken we door op de Merkweek van 2022. 

Met hen ontwikkelen we in een creatieve sessie een nieuw 

merkmanifest waarin we het gedrag beschrijven dat past 

bij een echte Bossche kathedraalbouwer. Het manifest 

wordt daarmee een on brand kompas.

Vervolgens plannen we de zachte lancering van het 

nieuwe merk. Tijdens de soft launch lanceren we het 

nieuwe merk officieel, maar zonder er nog teveel rucht-

baarheid aan te geven. In het eerste kwartaal verzamelen 

we verhalen voor de beste bewijsvoering van het nieuwe 

merk in de stad, waarmee we het merk gaan klaarmaken 

voor de harde lancering in het tweede kwartaal.

Voor de harde lancering ontwikkelen we een introductie-

campagne gericht op eigen inwoners. Met krachtige 

ver halen over de inspirerende merkparels dragen we onze 

kathedraalvisie en het merk voorzien van merkmanifest 

con creet uit onder inwoners. Daarmee willen wij hen 

enthousiasmeren en acti veren om het nieuwe merk te 

omarmen en deze verhalen als Ambosscha deur door te 

vertellen. We kijken of we dit synchroon kunnen laten 

lopen met een nieuw Bosch winterevent zoals beschreven 

bij programmalijn 6.

Een succesvol stads-
 merk wordt door zoveel 
mogelijk be woners omarmd. 
Het biedt samenhang en 
een gezamen lijke identiteit. 
Het zorgt voor trots.

HOOFDSTUK 1 KRACHTIGE CITYBRANDING

WAT WE CONCREET OPPAKKEN

Q1:  11 x 11 manifest sessie

Q1:  Introductie Bosch merkmanifest

Q1:  Softlaunch nieuwe merk

Q2:  Content creatie voorbeelden Bossche kathedralen

Q2: Lanceringscampagne inwoners nieuw merk Den Bosch

Q3:  Opzetten Ambosschadeurs  programma

Q4:  Kerstevent Kathedraalbouwer van het jaar awards

KOSTENINDICATIE

Deze lijn begroten we op € 50.000. Het overgrote deel 

daarvan zal ingezet worden voor een goede lancerings-

campagne voor eigen inwoners.

Oeteldonk | Foto: Evita Copier
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HOOFDSTUK 1 KRACHTIGE CITYBRANDING

Foto: Smerrig 
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 PROGRAMMALIJN 3 

KLEDINGLIJN NIEUWE BRANDING

Één van de elementen die de adoptie van een (stads)merk 

aan kunnen jagen is een eigen kledinglijn. Als inwoners 

de stad met trots kunnen dragen kan dat een enorme 

ver snelling betekenen voor deze adoptie. In 2023 

lanceren we daarom een eigen kledinglijn. Het is de 

ambitie om dit syn chroon te laten lopen met de harde 

lancering van het merk.

Eind 2022 doen we vooronderzoek onder de Millennial 

inwoner van Den Bosch. We willen goed begrijpen wat 

voor soort product (kleur, print, pasvorm, duur zaam heid) 

we moeten ontwikkelen en welk assorti ment (t-shirts, 

hoodies, caps) we daarbij moeten voeren. Met deze 

inzichten ontwikkelen we een eerste basis lijn. Natuurlijk 

kiezen we voor kwaliteit, duur zaam heid en waar kan 

lokaal geproduceerd.

Met deze feedback ontwikkelen we de kledinglijn door, 

voor introductie bij de harde lancering van het nieuwe 

merk. Daarvoor moeten de online en offline distributie, 

voorraadbeheer en unboxing experience op orde zijn. 

De kledinglijn krijgt daarna een prominente plek in 

de nieuw te ontwikkelen brandstore, welke we 

verderop beschrijven.

WAT WE CONCREET OPPAKKEN

Q1:  Co-creatie sessies met doelgroepen

Q2:  Collectiebepaling en ontwikkeling

Q2:  Materialisering en productie

Q2:  Prelaunch en feedbacksessies

Q3:  Distributie en unboxing ervaring

Q3:  Contentontwikkeling voor promotie

Q3:  Introductie

KOSTENINDICATIE

In deze lijn investeren we € 25.000. Vooral ontwerp- 

en ont wikkelkosten. Het overige deel zal geïnvesteerd 

worden in voorraad die bij verkoop weer terug 

geïnves teerd wordt.

HOOFDSTUK 1 KRACHTIGE CITYBRANDING

Credtis: In de hekken

Blauwe Engelen | Foto: Evita Copier

Bossche Zomer | Foto: Caboom Media
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We richten ons op 170.000 
Ambosschadeurs. Een belang  rijk 
onderdeel van de city branding -
strategie is de trots onder 
eigen inwoners.

PRESTATIE-
INDICATOREN

BESTUURLIJKE ADOPTIE VAN HET MERK 

Om de nieuwe positionering van Den Bosch te laden 

is het belangrijk dat deze breed wordt uitgedragen door 

het leiderschap van de stad. We noemen dit bestuurlijke 

adoptie. We meten dit in jaarlijks onderzoek onder 

bestuur en management van overheid, bedrijfsleven 

en kennisinstellingen. 2023 wordt een nulmeting.

AMBASSADEURSCHAP INWONERS

We richten ons op 170.000 Ambosschadeurs. Een belang-

rijk onderdeel van de citybrandingstrategie is de trots 

onder eigen inwoners. In welke mate dragen de nieuwe 

positionering en identiteit bij aan de trots en het 

ambassa deur schap? Wij meten dit via het jaarlijkse 

reputatieonderzoek van Hendrik Beerda.

EXTERNE MERKKRACHT

Om te bepalen of onze acties effect hebben in de buiten-

wereld meten wij de externe merkkracht van Den Bosch. 

Dat doen wij eveneens via het jaarlijkse reputatie-

onderzoek van Hendrik Beerda. Voor deze eerste strate-

gische periode kijken we vooral naar merkkracht onder 

inwoners van de provincie Noord-Brabant.

HOOFDSTUK 1 KRACHTIGE CITYBRANDING

D’n elfde van d’n elfde | Foto: Tom Zeegers
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HOOFDSTUK 1 KRACHTIGE CITYBRANDING

Bossche Zomer | Foto: Caboom Media

Terrastuin de Muntel | Foto: Terrastuin de Muntel 
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HOOFDSTUK 2 

OPEN CITY 
MAKING EN
BINNENSTADS
MANAGEMENT

 ʆ DE KERN VAN 2022

 ʆ ROADMAPS

 ʆ AMBITIE VAN 2023

 ʆ BELANGRIJKE PROGRAMMA’S

 ʆ PRESTATIE INDICATOREN

Foto: MANIFY
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ROADMAPS 
2022-2024
We beschrijven nog even beknopt de citymakingstrategie 

als reminder. City making en binnenstadsmanagement 

gaat over waardecreatie voor inwoners, bezoekers en 

ondernemers. Het vormt de concrete bewijsvoering voor 

de belofte die de stad doet en de ambitie die zij nastreeft. 

Vanuit de kunst van verenigen willen wij Den Bosch een 

betere stad maken om in te wonen, in te werken en in te 

verblijven. Een brede binnenstad met zowel economische 

als maatschappelijke betekenis. Dit zijn de roadmaps 

2024 voor de citymakingstrategie:

Vanuit de kunst van 
ver enigen willen wij 
Den Bosch een betere stad 
maken om in te wonen, in te 
werken en in te verblijven.

DE KERN VAN 2022
In 2022 hebben we een aanzet gedaan om een goede basis voor city making te leggen. Dat bestond 

uit uitgebreid kennismaken met alle relevante partijen en ondernemers in de binnenstad. Voor 

goede citymaking moet de samenwerking van partners in de gouden driehoek van ondernemers 

(KHN, Hartje), vastgoedeigenaren (VVE) en lokale overheid (gemeente ’s-Hertogenbosch) op orde zijn. 

Als Den Bosch Partners zijn we via binnenstadsmanagement dé gesprekspartner voor alle partijen in 

de gouden driehoek. In 2022 hebben we een start gemaakt met de samenwerking structureel vorm te 

geven via integrale over legtafels. In dat proces spelen we bijvoorbeeld een leidende rol in de door-

ontwikkeling van ondernemersvereniging Hartje.

Naast samenwerking moet financiering in de basis op orde zijn. Dat was het tweede grote project 

van 2022. De afgelopen maanden is er onder de vlag van Den Bosch Partners, in nauwe samen-

werking met de Vereniging van Eigenaren, samengewerkt aan de totstandkoming van een Bedrijven 

Investerings Zone (BIZ) voor commercieel publiek toegankelijk vastgoed.

Een meerderheid van de eigenaren (in totaal 1004 panden) heeft in december 2022 vóór de Bedrijven 

Investeringszone gestemd. Daarmee kan de BIZ vanaf januari 2023 van kracht. Het levert forse 

impuls gelden op. Gelden die we hard nodig hebben om in 2023 voortvarend van start te kunnen 

gaan. De eigenaren van publiektoegankelijk commercieel vastgoed dragen de komende vijf jaren 

ongeveer 1,5 miljoen bij. De gemeente verdubbelt dat bedrag via een toelage aan Den Bosch Partners 

om de plannen te realiseren.

EEN KWALITATIEVE EN INCLUSIEVE 
BREDE BINNENSTAD

Een open en tolerante plek waar iedereen zich welkom 

voelt. Waar de basis kwalitatief op orde is. Daarvoor 

werken we hard aan de inclusiviteit, toegankelijkheid 

en bereikbaarheid.

INVESTEREN IN EEN DUURZAAM 
EN DIVERS AANBOD

Aanjagen van de vernieuwende dynamiek die de stad 

spannend, divers en duurzamer maakt. Daar mee 

versterken we de economische structuur en leveren 

we concreet bewijs voor onze kathedraalvisie.

VERRASSENDE INTERACTIES IN SERVICE
GERICHTE OMGEVING

Transformatie naar een inspirerende brede binnenstad 

waar mensen graag verblijven en die gericht is op sociale 

interactie. Van place to buy naar place to be and engage.

HOOFDSTUK 2 OPEN CITYMAKING EN BINNENSTADSMANAGEMENT
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AMBITIE 2023 
De in 2022 opgestarte samenwerking geven we in 

2023 verder handen en voeten. Via sterk binnen stads-

management willen we met al onze partners opereren 

als een geoliede machine, waarbij iedereen dezelfde 

ambitie voor ogen heeft. In die samenwerking willen wij 

graag onze partners blijven prikkelen. Daarin denken 

we aan maandelijkse Op-weg-naar-huis-sessies. Hierin 

diepen wij voor ondernemers en vastgoedeigenaren 

gethematiseerd relevante onderwerpen uit waarvoor 

wij interessante sprekers uitnodigen.

Ons werkgebied voor citymaking is primair de brede 

binnenstad, maar we deinzen niet terug om mee te denken 

met een aanpak voor de wijken. Voor de brede binnenstad 

zijn de sfeergebieden leidend en gelden als onderlegger 

voor alles wat we gaan oppakken in de stad. In 2022 zijn 

we al gestart, maar in 2023 heeft verdere concretisering 

van de sfeergebieden de hoogste prioriteit. We willen naar 

een inspirerend en uitnodigend actieplan per gebied. Dat 

realiseren we uiteraard met de betrokkenen.

Wij zien goede citymaking als belangrijke aanjager van 

vernieuwing. Met het nieuwe narratief en merk van Den 

Bosch willen we die vernieuwing concreet in gang zetten. 

Dat willen we gestructureerd aanpakken en gebruiken 

daarvoor ontwerpend denken. Het is onze ambitie om 

samen met al onze partners in 2023 een innovatielab brede 

binnenstad te lanceren, waarin we samen de vernieuwing 

van de sfeergebieden concreet en actiegericht vormgeven.

We weten niet of we er in 2023 al concreet aan toe gaan 

komen, maar wij willen als Den Bosch Partners ook onze 

pijlen richten op subsidiegelden van buiten de stad. 

Daarbij denken we provinciaal, landelijk en Europees. 

Voor dat laatste kijken we expliciet naar het programma 

New European Bauhaus. Dat kunnen we natuurlijk niet 

eigenstandig en vraagt om uitstekende samenwerking. 

Binnen de stad maar ook samenwerking met andere

Europese steden met een vergelijkbaar profiel, met wie 

we wellicht samen op kunnen trekken in het realiseren 

van onze ambitie. Steden als bijvoorbeeld Heidelberg, 

Lund en Dijon.

HOOFDSTUK 2 OPEN CITYMAKING EN BINNENSTADSMANAGEMENT

Bossche Zomernacht | Foto: Caboom Media

Foto: Evita Copier
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HOOFDSTUK 2 OPEN CITYMAKING EN BINNENSTADSMANAGEMENT

La Jeu Coffee | Foto: Larissa Jeunink
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 PROGRAMMALIJN 4 

SAMENWERKING VANUIT SFEERGEBIEDEN

Een goede stad is een stad waar het aanbod minimaal 

divers en kwalitatief op orde is, en er goed wordt samen-

werkt om dit te behouden of te verbeteren. Deze hele 

programmalijn noemen wij Binnenstadsmanagement. 

Deze samen werking wordt één van de eerste 

speerpunten van citymaking in 2023. Ons vertrekpunt 

hiervoor zijn de reeds gedefinieerde sfeergebieden. Per 

sfeer gebied richten we overlegtafels op bestaande uit 

ondernemers, vastgoed eigenaren en bewoners.

Op deze overlegtafels maken we een verdieping van ieder 

gebied, die een duidelijke kleuring aan ieder gebied geeft. 

Dit moet leiden tot een ambitie programma per gebied. 

Daaruit ontstaan witte vlekken op gebied van aanbod, 

ruimte en de beleving. Einde kwartaal één 2023 hebben 

we dat per gebied op orde en ligt er per sfeergebied 

een inspirerend boekje waarin we de mentaliteit en het 

gewenste beeld van dat gebied beschrijven om de witte 

vlekken in te vullen.

De tweede stap in de verbetering van de samenwerking 

ligt bij goed inzicht. Met elkaar weten wat er beter kan. 

Hiervoor ontwikkelen wij in 2023 een nieuw digitaal 

dashboard met de belangrijkste inzichten van de ver-

schillende sfeergebieden in de brede binnenstad. 

Inzichten die iets zeggen over het aanbod, de ruimte en 

de beleving. Het is daarnaast onze ambitie om een goed 

digitaal dashboard per sfeergebied te ontwikkelen.

Met een duidelijk beeld van de gewenste mentaliteit 

en inzicht in de kansen om het gebied te verbeteren, 

ontwikkelen we een wensenlijst van kwalitatieve impul-

sen per sfeergebied. In eerste instantie kijken we in 2023 

naar laag hangend fruit en stellen we een wensenlijst 

BELANGRIJKE PROGRAMMA’S

Zoals beloofd hebben wij ambitie. Maar we starten pragmatisch. 

Binnen de lijn citymaking benoemen we drie concrete programma-

lijnen die wij in 2023 specifiek zullen realiseren.

samen voor externe acquisitie. Daarvoor ontwikkelen 

we een online en offline acquisitie bidbook waarin 

de gebiedsboekjes centraal staan.

In 2023 gaan we aan de slag met nieuwe verhuur-

concepten. Uiteraard kijken we wat we kunnen leren 

van steden die hier al voorop lopen. Slimme mixen 

van functies. Hoewel nog niet concreet hebben we 

ideeën over aanjagen van nieuwe starters vanuit goede 

begeleidingsprogramma’s. We zijn in 2023 actief aan de 

experimentele kant en kijken hoe langdurige leegstand 

ingezet kan worden voor tijdelijke pop-up doeleinden. 

In beide programma’s trekken we gezamenlijk op met 

vastgoedeigenaren, ondernemers en opleidingen als 

Koning Willem 1, Avans en HAS.

WAT WE CONCREET OPPAKKEN

Q1:  Co-creatiemethodiek vastgoed, ondernemers, bewoners

Q2: Co-creatiesessies per sfeergebied

Q2: Ambitieprogramma (aanbod, ruimte, beleving)   

 per sfeergebied

Q3:  Witte vlekkenplan per sfeergebied

Q3:  Bidbook voor acquisitie per sfeergebied

Q3:  Horeca en retailacquisitie -wenslijst per sfeergebied

Q4:  Eerste versie digitaal dashboard

KOSTENINDICATIE

In deze programmalijn investeren we naast veel capaciteit 

van de binnen stadsmanager ook € 225.000. Dit zal vooral 

ingezet worden op concept ontwikkeling, projecten en 

projectmanagement voor ideeën uit de co-creatiesessies.

HOOFDSTUK 2 OPEN CITYMAKING EN BINNENSTADSMANAGEMENT
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 PROGRAMMALIJN 5 

GROEN EN DUURZAAM

Wereldwijd is de groene en duurzame transitie van steden 

ingezet. Op die energie willen wij mee. Omdat het nood-

zakelijk is, maar ook omdat we het willen. Daarnaast 

trekt een groener en duurzamer aanbod ook jongere 

doel groepen aan. Groen gaat hier niet enkel over letter-

lijk groen in de ruimte, maar ook over groen aan bod en 

beleving. Een belangrijk onderdeel daarin is duur zaam-

heid. Zeker in het kader van de huidige grondstofprijzen 

en energiecrisis.

Als Den Bosch Partners zien we een belangrijke taak voor 

ons weggelegd om een verbindende rol te spelen. Over 

de as van de sfeergebieden bouwen we aan een Bosch 

onder nemers netwerk en starten wij met het organiseren 

van maande lijkse themabijeenkomsten. Hierin willen we 

ener zijds als stakeholders in de brede binnenstad leren 

van elkaar. Maar we nodigen ook externen uit om kennis 

te delen over groene en duurzame aanpak. Dat doen wij 

met maandelijkse op-weg-naar-huis-sessies vanuit onze 

Brandstore als Bossche huiskamer. Dat koppelen 

we aan een interne campagne gericht op ondernemers 

helpen vergroenen.

Naast verbinding en inspiratie willen we ook concrete 

resultaten boeken. Vanuit de co-creatiemethodiek zoals 

beschreven in programmalijn 4 samenwerken vanuit 

sfeer gebieden, kijken we actief met de stakeholders 

per sfeer gebied hoe we het gebied kunnen vergroenen 

in aanbod, ruimte en beleving. Met de BIZ streven we 

naar de realisatie een iconisch groenproject. Uiteraard 

zoeken we daar nauwe samenwerking met Gemeente 

’s-Hertogenbosch als eigenaar van de ruimtelijke kwaliteit. 

Het vergroenen van het aanbod gaan we daarnaast 

expliciet onderdeel maken van onze acquisitie-aanpak, 

waarin we de focus leggen op creatie en acquisitie van 

groene en duurzame ondernemers, projecten en formules.

Den Bosch is de centrumstad van een grote agrifoodregio, 

maar het bourgon dische aanbod is nog behoorlijk conser-

vatief. Den Bosch zal nooit de vegan hoofdstad worden. 

Dat hoeft ook echt niet, maar we kunnen wel meer 

toon  aangevend zijn. Zoals bijvoorbeeld Scandinavische 

steden dat zijn. Als Den Bosch kunnen we bourgondisch 

opnieuw uitvinden. Daarvoor stappen we in de Brabantse 

Foodalliantie met partijen als Visit Brabant, Agrifood 

Capital, KW1, HAS en Dutch Food Week. Daarmee willen 

we een programma starten voor de transitie naar een 

meer lokaal en plantaardig aanbod. We willen een stap 

maken in gebied Snellestraat- Minderbroederstraat wat 

deze energie al draagt. Daarmee creëren wij een aanbod 

waar jongere generaties zich tot aangetrokken voelen en 

bouwen we bewijsvoering voor de ecologische kathedraal.

WAT WE CONCREET OPPAKKEN

Q1:  Aftrap maandelijkse op-weg-naar-huis-sessie   

 (doorlopend)

Q1:  Programma ontwikkeling Foodalliantie

Q2:  Projectplan Snellestraat-Minderbroederstraat

Q2: Campagne gericht op vergroe ning aanbod ondernemers

Q2:  Uitgelicht biologisch en duurzaam aanbod op website

Q3:  Realisatie iconisch groenproject

KOSTENINDICATIE

In deze programmalijn investeren wij € 190.000. 

Een belangrijk deel zal ingezet worden op een iconisch

 (en Instagrammable) groenproject waaromheen we 

de rest van de acties campagne matig gaan laden.

HOOFDSTUK 2 OPEN CITYMAKING EN BINNENSTADSMANAGEMENT

Bastion Maria | Foto: Jheronimus Academy of Data Science
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WAT WE CONCREET OPPAKKEN

Q1:  Totaaloverzicht evenementen Den Bosch (regio)

Q1:  Criteria on brand evenementen

Q1:  Doorontwikkeling Bossche Zomer

Q2: Concept nieuw Bosch Winterevent

Q2: Visueel prikkelplan voor tijdelijke interventies

Q3:  Creatie drie nieuwe tijdelijke events in sfeergebieden  

 (doorlopend)

Q3:  Ontwikkeling drie permanente activaties in   

 sfeergebieden (doorlopend)

KOSTENINDICATIE

Dit is de zwaarste programmalijn waar we € 175.000 

in willen inves teren. Dit zal vooral ingezet gaan 

worden op ontwikkeling van nieuwe events en 

activaties in sfeergebieden.

 PROGRAMMALIJN 6 

EVENEMENTEN EN ACTIVATIES

Tenslotte de inspirerende tijdelijkheid als onderdeel van 

citymaking. Tijdelijkheid geeft bezoekers de urgentie 

om naar een stad te komen. Den Bosch is al jaren een 

bruisende stad waar er iedere week wel iets te doen valt. 

Het aanbod is echter nog wel wat homogeen van aard en 

vooral gericht op de wat oudere bezoeker. In het laatste 

kwartaal van 2022 maken we een analyse van alle tijde-

lijke evenementen, festivals en projecten in de stad. 

In het tweede kwartaal van 2023 willen we alle organi-

satoren een keer bijpraten en uitleggen aan de hand 

van het ontwikkelde manifest hoe het nieuwe merk 

Den Bosch voor hen zou kunnen werken. Niet alles hoeft 

on brand maar degene die dat wel zijn, kunnen rekenen 

op onze onverdeelde aandacht. Samen met gemeente 

’s-Hertogenbosch ontwikkelen we daarvoor begin 2023 

heldere criteria. Als Den Bosch Partners zijn wij geen 

algemeen subsidiekanaal of evenementenorganisator. 

Wij willen aanjager, initiator of supporter zijn. We helpen 

om bestaande evenementen zich, indien zij dat wensen, 

beter tot het narratief te verhouden. 

Voor 2023 hebben we ons ten doel gesteld om actief 

bij te dragen aan de doorontwikkeling van De Bossche 

Zomer en Data Week NL. Daarnaast willen we ons inzetten 

voor een goed winterevenement in de stad. Natuurlijk 

staat intussen de deur wagenwijd open voor nieuwe 

on brand events. Tenslotte starten we in 2023 een creatief 

aanjaagprogramma voor tijdelijke interventies. Daarin 

willen we ondernemers binnen de sfeergebieden in de 

brede binnenstad uitdagen om iets te doen met tijdelijke, 

semi-tijdelijke en permanente visuele prikkels in, aan of 

rondom hun locatie. We hopen dat dit interessant visueel 

strooigoed oplevert wat de online beeldcultuur van 

de stad vernieuwt.

HOOFDSTUK 2 OPEN CITYMAKING EN BINNENSTADSMANAGEMENT

Bosch Parade | Foto: Willeke Machiels
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HOOFDSTUK 2 OPEN CITYMAKING EN BINNENSTADSMANAGEMENT

Foto: MANIFY
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PRESTATIE-
INDICATOREN

REGIONALE BEZOEKERS

Bezoekers uit de directe regio van Den Bosch zijn 

belang rijk in deze strategische periode. Daarom meten 

wij of we in staat zijn om meer bezoekers uit de directe 

regio aan te trekken. Dat doen we via de Resono data 

van Gemeente ’s-Hertogenbosch.

BELEVING BEZOEKERS

Om naar het ideaal van meest dynamische binnenstad 

te komen moet de belevingswaarde omhoog. Met name 

de beleving onder de gewenste bewuste bezoeker. Op 

halfjaarlijkse basis meten wij via bestaand of nieuw 

onderzoek de net promoter score onder deze bezoekers.

LANGDURIGE LEEGSTAND

Een belangrijk onderdeel van zowel beleving van de 

bezoeker als de economische relevantie onder vastgoed-

eigenaren is de leegstand in de brede binnenstad. Vooral 

langdurige leegstand is een uitdaging. Wij meten daarom 

de langdurige leegstand via onderzoek van Locatus van 

Gemeente ’s-Hertogenbosch.

HOOFDSTUK 2 OPEN CITYMAKING EN BINNENSTADSMANAGEMENT

Cake Daddy | Foto: Marieke van Eijndhoven
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HOOFDSTUK 3

EFFECTIEVE 
CITYMARKETING

 ʆ DE KERN VAN 2022

 ʆ ROADMAPS

 ʆ AMBITIE VAN 2023

 ʆ BELANGRIJKE PROGRAMMA’S

 ʆ PRESTATIE INDICATOREN

Festival Boulevard | Foto: Karin Jonkers
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ROADMAPS 
2022-2024 
We beschrijven nog een keer beknopt de strategie als 

reminder. Citymarketing realiseert de uiteindelijke 

impact door doelgroepen aan te zetten tot gewenst 

gedrag. Dit proces moet in Den Bosch volledig nieuw 

worden opgezet. Wij streven naar een zo persoonlijk 

mogelijke vorm van citymarketing, waarin we concreet 

de brug bouwen tussen stad en doelgroep. We ont-

wikkelen daarvoor de beste content die uitmuntend is 

vorm gegeven voor het beste kanaal. Dit zijn de roadmaps 

voor de citymarketingstrategie:

Wij streven naar een zo 
persoonlijk mogelijke vorm 
van citymarketing, waarin 
we concreet de brug bouwen 
tussen stad en doelgroep.

DE KERN VAN 2022
In 2022 zijn we gestart met het op orde brengen van de basis. We hebben alle kanalen van Visit 

Den Bosch van gemeente ’s-Hertogenbosch overgenomen en het nieuw geworven marketing team 

heeft zich deze kanalen langzaam eigen gemaakt. We hebben daarnaast het eerste belevings-

onderzoek uitgevoerd naar de bewuste bezoeker uit de directe regio. Dat hebben we gezamenlijk 

opgepakt met collega’s van Het Noordbrabants Museum en Verkadefabriek. Hiermee hebben we 

een eerste klantreis in kaart gebracht. Bij deze klantreis hebben we de meest relevante kanalen 

geselecteerd en hebben we een eerste plan voor het ontwikkelen van de goede content voor 

de belangrijkste touchpoints. We zijn begonnen deze touchpoints te monitoren op effectiviteit. 

We hebben we een stevig projectplan geschreven voor de keuze en implementatie van een nieuw 

digitaal platform. Ten slotte hebben we het laatste kwartaal van 2022 onszelf voorbereid op 

de overname van de VVV-winkel per 1 januari 2023.

DE BESTE CONTENT IN HET BESTE KANAAL

Op basis van gedegen onderzoek ontwikkelen van 

de best mogelijke klantreizen. Per fase van de reis werken 

aan een optimale mix van de juiste boodschap, de beste 

content en het meest relevante kanaal: de basis van 

goede marketing.

BOUWEN VAN VERNIEUWENDE ETALAGES

Het ontwerpen van goed pres teren de touchpoints binnen 

de ver schil lende fases van de klantreis. Daar mee relevante 

doelgroepen via kruimel paden verleiden naar nieuw te 

ont wikkelen digitale en fysieke etalages van onszelf en 

van partners in de stad.

VAN EENMALIGE KLANT NAAR TROUWE FAN

Bouwen aan een digitale infra struc tuur om relevante 

klant inzichten met toestemming te verzamelen en te 

gebruiken om magische ervaringen mee te ontwikkelen 

voor een loyale fanbase van trouwe ambassadeurs.

HOOFDSTUK 3 EFFECTIEVE CITYMARKETING

Festival Boulevard | Foto: Karin Jonkers
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AMBITIE 2023
In 2023 vertalen we het nieuwe merk Den Bosch 

naar de belangrijkste dragers van dat merk. Die dragers 

zijn de plekken waar onze doelgroepen ons kunnen 

tegenkomen in hun klantreis. Deze dragers noemen we 

touchpoints en zijn voor ons cruciaal om te beïnvloeden 

met sterke content die onze doelgroepen aanspreekt. 

Zo brengen we ze via een kruimelpad naar de plekken 

waar wij graag willen dat ze komen. 

Om dat goed te kunnen doen zullen we per fase van de 

klantreis de perfecte mix van het juiste kanaal en de juiste 

boodschap in de juiste verpakking met de juiste toon 

op het juiste moment moeten zien te vinden. Met het 

voorbereidend onderzoek in 2022 hebben we goed inzicht 

en op hoofdlijnen een beeld van de ideale klantreis en 

belevingswereld van bezoekersdoelgroep om dat proces 

in te richten. Dat gehele proces zullen we begin 2023 

ook opstarten voor de doelgroep inwoners en bezoekers 

van verder weg.

We hebben geconstateerd dat de marketing van 

Den Bosch de afgelopen jaren in sluimerstand heeft 

gestaan. Dat betekent dat de kanalen, boodschap, 

verpakking en toon momenteel niet op orde zijn en 

verouderd zijn. Eind 2022 en begin 2023 zullen we de 

gehele marketing-infrastructuur opnieuw moeten 

opbouwen. Dat brengen we onder in het mijlpaalproject 

marketing-infrastructuur, welke we verderop beschrijven.

Binnen dat project zullen we ook kijken naar een goede 

set aan fysieke middelen en producten die we vanuit 

de nieuwe brandstore zullen distribueren. We willen 

een einde maken aan alle commerciële partijen die 

op basis van een advertentiemodel boekjes, gidsen 

en stadskaarten maken. Wij zien het als onze taak om 

deze basisuitingen eenduidig vanuit de nieuwe branding 

vorm te geven.

HOOFDSTUK 3 EFFECTIEVE CITYMARKETING

De Bossche Montmartre | Foto: Caboom Media
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HOOFDSTUK 3 EFFECTIEVE CITYMARKETING

Buitenbios | Foto: Verkadefabriek
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 PROGRAMMALIJN 7 

IMPLEMENTATIE DIGITAAL PLATFORM

Één van de belangrijkste projecten van 2023 is het 

ontwikkelen van een nieuwe website. Deze willen we 

op het domein DenBosch.nl hosten. Dit wordt de meest 

centrale landingsplaats voor alles wat Den Bosch te 

bieden heeft. De huidige site is verouderd voor wat 

betreft technologische standaard en functionaliteiten, 

en moet sowieso worden herontwikkeld in de nieuwe 

branding van Den Bosch. 

Het in 2022 ontwikkelde projectplan is de basis voor 

de uitvraag. We ont wikkelen mobile first en kiezen een 

gepersonaliseerde digitale benadering. We bedoelen 

daarmee dat we niet met hagel willen schieten, maar 

zoveel mogelijk op maat willen communiceren. Daarvoor 

ontwikkelen wij een nieuwe website op basis van de 

laatste standaarden. Een eigen digital experience 

platform als dé centrale landingsplaats voor digitale 

gebruikers. Daarmee bouwen we ook aan een eigen 

database met klantdata. Met deze klantdata kunnen 

we ons aanbod beter personaliseren en daarmee meer 

relevant maken. 

Een lijst van gewenste functionaliteiten van het nieuwe 

platform zullen we op stellen in nauwe samenwerking met 

de partners in de stad. Tot die func tio naliteiten behoren 

in de eerste versie in ieder geval een goede database 

met alle locaties in de brede binnenstad, een goede 

evenementen kalender en een goede mogelijkheid om de 

beste verhalen van de stad te ontsluiten. Het beschikbare 

budget zal leidend zijn voor implementatie van deze 

functio naliteiten. In 2023 zullen we een eerste versie 

implementeren om deze de komende jaren uit te bouwen 

met nieuwe functio naliteiten. We hopen ook in 2023 daar 

al een e-commerce webshop oplossing en emailmarketing 

aan toe te kunnen voegen. 

BELANGRIJKE 
PROGRAMMA’S

Binnen de lijn citymarketing benoemen 

we drie concrete programmalijnen 

Een eigen digital 
experience plat form als 
dé centrale landings plaats 
voor digitale gebruikers.

We plannen de zachte lancering eind kwartaal één 2023. 

We trekken daarin samen op met Eindhoven365, de 

citymarketingorganisatie van Eindhoven. Zij hebben 

de technologie inmiddels geïmplementeerd en samen-

werking levert schaalvoordelen. Los daarvan willen we 

graag ook Brabantse samen werking stimuleren.

WAT WE CONCREET OPPAKKEN

Q1:  Nieuwe (mobiele) website in stijl van    

 nieuwe branding

Q1:  Online locatie (winkel, horeca, cultuur) zoeker

Q1:  Contentpagina per locatie

Q1:  Online evenementenkalender

Q3:  E-commerce integratie voor merchandising

Q3:  Emailmarketing integratie voor digitale    

 nieuwsbrieven

KOSTENINDICATIE

Voor de gehele ontwikkeling van bovenstaande 

digitale infrastructuur en functionaliteiten investeren 

we in 2023 € 75.000.

HOOFDSTUK 3 EFFECTIEVE CITYMARKETING

De Bossche Montmarte | Foto: Caboom Media
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 PROGRAMMALIJN 8 

DOORONTWIKKELING VVV NAAR BRANDSTORE

Vanaf 1 januari 2023 krijgen wij als Den Bosch Partners 

conform eerdere afspraken de huidige VVV-winkel 

overgedragen van gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze 

winkel, gevestigd in de Moriaan, fungeert momenteel als 

een fysiek informatiepunt voor bezoekers van de stad. 

Het wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. 

Wij willen het huidige VVV informatiepunt in de Moriaan 

herontwikkelen naar een inspirerende fysieke brandstore 

waar het nieuwe merk Den Bosch maximaal beleefd kan 

worden. En waar de merkpijlers Cultuur en Data goed 

uit de verf komen. We denken daarbij aan een mix van 

functies en willen we de huidige informatievoorziening 

combineren met verkoop van merchandise en een open 

dynamische plek om te werken. We onderzoeken de 

mogelijkheid voor lichte daghoreca.

Vanuit de nieuwe brandstore zetten we echte Bossche 

producten in de schijnwerpers en ontwikkelen we 

inspirerende wayfinding producten. Een aanbod van 

fysieke kaarten, tips en routes, uiteraard in de stijl 

van de nieuwe branding. We combineren dat met een 

digitaal product om bezoekers te gidsen door de brede 

binnenstad. Dat zal in eerste instantie een mobiele versie 

van ons nieuw te ontwikkelen platform zijn, en op termijn 

wellicht een native app. 

Vanaf 1 januari zullen we de VVV-winkel as is overnemen. 

In het laatste kwartaal van 2022 ontwikkelen we een plan 

van aanpak, waarvoor we gedegen marktonderzoek 

zullen doen. Het is onze ambitie voor einde kwartaal één, 

de lancering te organiseren van de nieuwe Brandstore 

Den Bosch. We onder zoeken waar we de lancering van 

het merk slim kunnen combineren met de lancering 

van de kledinglijn.

WAT WE CONCREET OPPAKKEN

Q2:  Brandstore in de stijl van de nieuwe    

 Den Bosch branding

Q2:  Doorontwikkeling servicepunt hospitality

Q2:  Fysieke Citymap brede binnenstad in    

 nieuwe branding

Q3: Gethematiseerde routeboekjes in nieuwe branding

Q3: Nieuw tourprogramma stadsgidsen

Q4:  Nieuwe Bossche merchandisinglijn

KOSTENINDICATIE

Op deze programmalijn verwachten we een investering 

van € 40.000. De helft daarvan gaat naar om bouwen 

van de Brandstore. De andere helft investeren we in 

product ontwikke ling en merchan dise voor de markt 

van bezoekers.

HOOFDSTUK 3 EFFECTIEVE CITYMARKETING

Foto: Noordbrabants Museum
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Wij willen de Moriaan herontwikkelen naar een 
inspi rerende fysieke brand store waar het nieuwe 
merk Den Bosch maximaal beleefd kan worden.

 PROGRAMMALIJN 9 

KANAAL, CONTENT EN CAMPAGNES

De marketingkanalen van Den Bosch zijn de afgelopen 

twee jaar met de beste intenties en inzet in de lucht 

gehouden. Daarmee was er enige vorm van zichtbaar-

heid, wat erg prettig was ter overbrugging naar 

Den Bosch Partners. Willen we nu echt impact gaan 

realiseren met toekomstbestendige websitetechnologie, 

dan moet deze infrastructuur op de schop en vanaf de 

basis opnieuw opgebouwd worden.

In 2022 zijn we gestart met gedegen onderzoek naar 

beleving en bezoek motivatie van bezoekers van dichtbij 

(20 km). Dat bouwen wij in 2023 uit naar bezoekers van 

verderweg (50 km) en verweg (150 km). Met de inzichten 

ontwikkelen wij klantreizen met de juiste mix van kanaal en 

boodschap. We willen uiteraard zijn waar onze doelgroep 

is. We starten met het op orde brengen van de belangrijkste 

kanalen in eigen beheer, zoals onze eigen nieuwe website, 

brandstore, social media en e-mail-marketing. Deze geven 

we vorm vanuit de nieuwe branding. Daarna kijken we naar 

gebruik van kanalen van derden.

Om de kanalen te vullen ontwikkelen wij de juiste content 

per doelgroep. Inspirerend en persoonlijk qua inhoud, 

en aantrekkelijk qua vormgeving. Dat zetten we weg in 

goede formats met een strakke planning in een content 

kalender. Begin 2023 investeren wij in een eigen content 

creator die tevens als eindredacteur fungeert voor 

freelance contentmakers waarmee we werken. We starten 

dit jaar bij de basis door alle retail, horeca en cultuur 

locaties in de brede stad met goede content te ontsluiten 

op ons nieuwe platform.

In kwartaal twee willen we optrekken met de Bossche 

Zomer door samen een bezoekerscampagne te 

lanceren die bezoekers naar de stad trekt gedurende 

de zomerperiode. Het is onze ambitie om dat parallel 

te laten lopen met de merkintroductie, de lancering 

van ons nieuwe platform en de heropening van de 

nieuwe Brandstore. Daarmee mikken we op een zo groot 

mogelijke slagkracht en bundeling van energie.

Met relevante tooling als Google Analytics, Microsoft 

Power BI en Hotjar willen we in 2023 de basis neerzetten 

voor een marketing dashboard, waarin we het gedrag van 

klanten en prestatie van de touchpoints kunnen meten 

en met A/B-testen op continue basis kunnen verbeteren. 

Daarvoor hebben we in 2022 al een collega geworven 

die de gehele technische prestatiekant marketing voor 

zijn rekening neemt.

WAT WE CONCREET OPPAKKEN

Q1:  Belevingsonderzoek bezoekersdoelgroepen   

 (doorlopend)

Q1:  Klantreis en activatieaanpak per doelgroep    

 (doorlopend)

Q1:  Social media formats, planning en kalender

Q2:  Activatiecampagne Bossche Zomer

Q2:  Content creatieplan en kalender

Q3:  Aftrap maandelijkse nieuwsbrief

Q3:  Search engine optimalisatie

Q4:  Marketing dashboard

Q4:  Activatiecampagne Winterevent 

KOSTENINDICATIE

We begroten € 50.000 voor dit pro gramma. Daarvan 

zetten we onge veer € 25.000 in voor de creatie van goede 

content. De overige € 25.000 zetten we in op concrete 

bezoekerscampagnes rondom de zomer en de winter.

HOOFDSTUK 3 EFFECTIEVE CITYMARKETING
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PRESTATIE-
INDICATOREN

SUBSCRIBERSTOTHEBRAND

Om een goed beeld te hebben van wat het bereik van onze 

inspanningen is, meten we het aantal subscribers-to-the-

brand. Dit is het opgetelde aantal van digitale gebruikers 

die het merk Den Bosch structureel aantoonbaar volgen.

DIGITALE BEZOEKERS

De meest belangrijke taak binnen de citymarketing strate-

gie is zorgen dat we zoveel mogelijk bezoekers trekken 

naar het nieuw te ontwikkelen platform DenBosch.nl. 

We meten dit maandelijks via Google Analytics.

FYSIEKE BEZOEKERS

Wij willen fysieke bewuste bezoekers de best mogelijke 

Den Bosch-ervaring bieden. Dat doen we vanuit een 

nieuw te ontwikkelen brandstore, waarmee we zoveel 

mogelijk bezoekers proberen te trekken. Wij meten dit 

via eigen winkeltellingen.

HOOFDSTUK 3 EFFECTIEVE CITYMARKETING

Rooftopbar Wolvenhoek | Foto: Evita Copier

Foto: Smerrig
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HOOFDSTUK 3 EFFECTIEVE CITYMARKETING

Bosch Parade | Foto: Kleurstof
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RAAD VAN ADVIES

Op strategisch niveau willen we in 2022 een raad van 

advies voor Den Bosch Partners oprichten als opvolgend 

orgaan van de voormalige kopgroep. In deze raad van 

advies zien wij een kleine groep professionals die met 

elkaar een goede afspiegeling zijn de stad. Wij denken aan 

een mix van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen 

en waarin de merkpijlers Cultuur en Data goed in ver-

tegen woordigd zijn. De raad van advies komt viermaal 

per jaar bij elkaar om als strategisch klankbord te 

fungeren en te adviseren en reflecteren op de grote lijn.

BEWEGING 121

In onze plannen hebben we een ambitie neergezet om een 

11 x 11 beweging op te starten. Dit noemen we beweging 

121. Een groep van 121 Inspirerende mensen die dagelijks 

op tal van vlakken Den Bosch beter proberen te maken. We 

mikken op een multidisciplinaire groep van onder andere 

creatieven, techneuten, filosofen, economen en sociologen. 

We bieden deze groep vier maal per jaar een inspirerend 

platform om met elkaar visie en plannen uit te wisselen en 

daarmee elkaar makkelijk te vinden. We hopen dat deze 

groep daarmee een verenigt klankbord en thermometer 

van onderaf kan zijn voor het leiderschap in de stad.

OVERLEGTAFEL MARKETING

We willen ook meer pragmatische overlegvormen 

inregelen. Het lijkt ons verstandig om dat te doen in twee 

aparte tafels. De eerste overlegtafel gaat over branding 

en marketing. Aan deze tafel vragen we marketing-

professionals van de partners in de gehele stad om mee te 

denken over plannen, campagnes en aanpak. Daarin zien 

we vertegenwoordiging van het onderwijs, bedrijfs leven 

en (semi) overheid. Ook hier hebben we aandacht voor 

de merkpijlers Cultuur en Data. We zien deze tafel in 

een frequentie van viermaal per jaar. 

OVERLEGTAFEL BINNEN STADS MANAGEMENT

Aan de tweede overlegtafel bespreken we citymaking en 

binnenstads manage ment vraagstukken. Hier betrekken 

we belangrijke partners in de brede binnen stad en denken 

aan afgevaardigden van Koninklijke Horeca Nederland, 

onder nemersvereniging Hartje, de Vereniging van 

Vastgoed eigenaren, Hotel overleg en cultuurgremium 

DOCIS. Deze tafel zien we in een frequentie van zesmaal 

per jaar. Daarvan willen we minimaal tweemaal per jaar 

een bijeen komst organiseren waarin ook inwoners van 

de brede binnenstad worden betrokken.

HOOFDSTUK 4 

SAMENWERKING
Den Bosch Partners heeft niet voor niks Partners in haar naam staan. 

Zonder samenwerking met de belangrijke partijen in de stad kunnen 

wij niks. Wij betrekken hen daarom ook graag bij de opgave waar we 

met elkaar voor staan. Dat begint met een sterke overlegstructuur,

om ambitie vorm te geven. Hiermee zijn wij in 2022 al gestart. 

Deze samenwerking staat ook beschreven in ons strategisch activatie-

document, maar omdat samenwerking cruciaal is, beschrijven wij 

het hier nog maals. We gaan dat op de volgende wijze vormgeven.
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World Skate Center | Foto: Boas Hopma
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Zomerterras Zuid, Bossche Zomer | Foto: Caboom Media
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De totstandkoming van een Bedrijven Investeringszone 

(BIZ) heeft ervoor gezorgd dat alle de eigenaren van 

commercieel publiek toegankelijk vastgoed (in totaal 

1004 panden)per 1 januari 2023 een bijdrage leveren aan 

de ontwikkeling van de Brede Bossche Binnenstad.

We hebben daarnaast ook financiële flexibiliteit 

ingecal cu leerd. Deze financiële flexibiliteit is geen luxe. 

De huidige tijden zijn uitdagend. Het is op moment 

van schrijven nog niet duidelijk of subsidies van 

Gemeente ’s-Hertogenbosch geïndexeerd worden met 

inflatiecorrectie. Natuurlijk begrijpen we dat dit een 

ingewikkeld vraagstuk is. Maar wij hebben net als iedere 

organisatie ook te maken met stijgende personeels-, 

inkoop- en energiekosten. Geen inflatiecorrectie betekent 

accepteren dat we misschien wat terug zullen moeten 

in ambitie. De eerste voorzichtige schattingen van 

bijvoorbeeld de stijgende energielasten voor huurders 

van Gemeente ’s-Hertogenbosch komen uit op een factor 

tien. Wanneer dat realiteit zal zijn hebben we een nieuw 

huisvestingsvraagstuk op te lossen.

HOOFDSTUK 5 

FINANCIEEL
FINANCIËLE PROGNOSE 
In dit document hebben we per project een indicatie gegeven 

hoeveel geld we nodig denken te hebben op de verschillende 

onderdelen. Dat is op projectniveau. We hebben dat gedaan met 

de beste inzichten. Er is geen referentiebegroting van voorgaande 

jaren en bijna alle projecten die opgestart moeten worden zijn 

volledig nieuw. In bijlage 1 hebben we dat uit gewerkt in een 

exploitatiebegroting op hoofdlijnen voor 2023. Daarin zijn bedragen 

getotaliseerd op inkomstenstromen en subsidieverantwoording.

PRESTATIEINDICATOREN

De in dit document genoemde prestatieindicatoren zijn 

de indicatoren van Den Bosch Partners om het succes van 

haar strategie te volgen. Daarnaast zijn er indicatoren als 

onderdeel van de subsidieovereenkomst met Gemeente 

’s-Hertogenbosch. Alle indicatoren zijn in een totaal-

overzicht als bijlage 2 aan dit document toegevoegd en 

maken integraal onderdeel uit van dit plan.

PROJECTKAART

De concreet genoemde acties in dit projectplan zijn 

in bijlage 3 schematisch weergegeven en voorzien van 

een planning per kwartaal voor 2023. Deze projectkaart 

dient daarmee ook als agenda en overlegdocument 

voor samenwerking met de diverse partners.
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TOT SLOT
We denken dat we een behoorlijk ambitieus plan voor 2023 geschreven hebben. 

Dat krijgen we gelukkig ook terug van de partners in de stad. Wij geloven heel erg 

in aim for the moon and end up among the stars. Dat betekent dat we ons maximaal 

in gaan zetten voor wat we hebben opgeschreven, maar dat de praktijk soms weer-

barstig is. Het financiële kader is zoals gesteld onzeker. Ook ligt op het moment van 

schrijven het coronavirus nog op de loer, waarvan we nog niet kunnen inschatten wat 

de impact zal zijn. Tenslotte hebben de huidige energieprijzen een enorme weerslag 

op zowel ondernemerschap als bestedingspatronen van de consument. Dit is zeker 

geen voorschot op tegenvallende resultaten en we willen ons echt niet verschuilen. 

Juist niet. Wij kijken enorm uit naar 2023 om onze ambitie waar te maken. Soms 

hebben we dat zelf niet helemaal in de hand. Maar aan onze inzet zal het niet liggen!

Drive-in Bioscoop Summer Night edition - De Bossche Zomer | Foto: Caboom media
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FremkÖrper, Club W, Werkwarenhuis | Foto: Petra Janssen (Studio Boot)
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