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››››› Samen willen we bouwen aan 
duurzame groei van de Bredase 
economie. We sturen op het imago 
van Breda en promoten Breda 
in binnen- en buitenland.

Inleiding



Breda Marketing ging in 2017 van start om  
versnippering van middelen en identiteit te  
voorkomen en heeft talloze resultaten geboekt.  
De resultaten zijn beschreven in het evaluatie- 
verslag van de meerjarenovereenkomst 2017-2021.  
We hebben geëxperimenteerd, geleerd én een 
nieuwe organisatie opgebouwd. Nu dient de 
volgende fase zich aan. Een fase met verdieping, 
focus én een aangescherpte merkstrategie in lijn 
met de ambities en het streven om Breda op de 
(inter)nationale kaart te krijgen.

Om de strategie voor de komende jaren mede  
te bepalen, sprak Breda Marketing met veertig 
bewoners, bezoekers, bedrijven, stakeholders,  
partners en talenten. De afgelopen vier jaar, het 
verhaal van Breda, de nieuwe omgevingsvisie  
en economische visie, trendonderzoek en de 
gesprekken hebben geleid tot deze aangescherpte 
strategie. Uiteraard gecombineerd met een 
gezonde dosis ambitie.

Breda Marketing ziet volop potentie voor Breda  
en wil dit benutten. Samen willen we bouwen  
aan duurzame groei van de Bredase economie. 
Groei is geen doel op zich. We streven naar maat-
schappelijke impact en kwaliteit in groei of goede 
groei.  De economische ontwikkeling draagt bij  
aan vernieuwing en verduurzaming en leidt tot  
toename in welzijn en welvaart van alle Bredanaars.  
We sturen op het imago van Breda en promoten  
Breda in binnen- en buitenland. Dat doen we 
samen met de stad om de komende jaren een 
zichtbare plek voor Breda te realiseren in binnen- 
en buitenland om meer bewoners, bezoekers, 
bedrijven en talenten aan ons te binden.  
We bevinden ons in een krachtig concurrentieveld 
tussen steden en regio’s. De urgentie is hoog om 
blijvend te investeren in de stad en haar aanbod 
om de aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht  
van de stad te borgen. Samen brengen we de  
stad vooruit. 

Voor u ligt de meerjarenstrategie van Breda Marketing  
2022-2026. Deze meerjarenstrategie is enerzijds bedoeld  
voor de gemeente als zijnde opdrachtgever. De strategie 
dient als onderlegger voor de overeenkomst voor 2022 en  
de nieuwe meerjarenovereenkomst 2023-2026. Anderzijds 
dient deze meerjarenstrategie als kader voor de vele  
stakeholders en (potentiële) partners van Breda Marketing. 

LEESWIJZER
 
Hierboven staat de ambitie van Breda Marketing 
geschreven. In deze meerjarenstrategie geven wij 
richting aan die ambitie en leggen we de lat hoog. 
Echter, we hebben zeker oog voor de realiteit en 
we zijn ons bewust van de huidige omvang van 
Breda Marketing. De strategie is opgeschreven  
voor de komende vijf jaar, als stip aan de horizon, 
en daarnaast werken wij met jaarplannen.  
Op die manier maken wij de stappen concreet  
(ten aanzien van de grote lijnen in deze strategie) 
en werken wij stap voor stap aan ons lange termijn 
doel. 

Vooraf: in deze meerjarenstrategie is geprobeerd 
zowel vaktermen als de Engelse taal zoveel  
mogelijk te vermijden. We kunnen echter niet  
om de termen branding en (city)marketing heen. 
Dat is wat we doen. 

De meerjarenstrategie is vervolgens als volgt 
opgebouwd:
 Hoofdstuk 1 geeft aan waarom Breda Marketing 

er is. Wat zijn onze visie en missie, het merk 
Breda, en onze kerntaken. Ook geeft dit hoofd-
stuk duiding aan onze kijk op de stad en hoe  
we Breda op de kaart willen zetten. 

 Hoofdstuk 2 gaat over de doelgroepen inclusief  
de strategie om hen te bereiken en aan te 
trekken. Het overkoepelende doel van Breda 
Marketing is om een consistent en relevant 
verhaal te vertellen aan de vier verschillende 
doelgroepen, bewoners, bezoekers, studenten 
en bedrijven. Uiteraard is iedereen welkom in 
Breda, op het gebied van marketing maken  
we keuzes. 

 Hoofdstuk 3 beschrijft de citymarketing & 
-making. Dat zijn de inhoudelijke projecten.
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WAAROM BREDA MARKETING

Waar een strategie wordt bepaald, worden keuzes 
gemaakt. We brengen dus focus aan in onze  
activiteiten. We promoten de stad, we leggen  
vol trots de rode loper uit en ontvangen iedereen 
gastvrij. Bij alles wat we doen monitoren we de 
impact en de meerwaarde voor het merk, haar 
mentaliteit en onze doelstellingen. We delen  
onze kennis en zoeken steeds naar bijzondere 
verbindingen. Combinatie- en innovatiekracht 
noemen we dat. Zo positioneren we Breda zowel 
nationaal als internationaal. 

Onze kijk op de stad
Een stad zit vol verhalen en is altijd in beweging. 
De kleinste schakel is daarbij van belang. Een 
schoon toilet, een glimlach, een opgeruimd park. 
Samen maken wij de stad. Iedere dag opnieuw. 
Citymarketing gaat in onze ogen dan ook verder 
dan alleen branding (hoofdstuk 2). Het gaat om 
het creëren van de juiste balans in gebruikers-  
en belevingswaarde; van informatievoorziening  
en dienstverlening, van kwalitatief aanbod en 
openbare ruimte tot unieke belevenissen. In een 
sterk concurrerende en groter wordende wereld 
volstaat het niet meer om alleen een product of 
een dienst aan te bieden. Het gaat tegenwoordig 
vooral om het creëren van belevenissen, online 
en offline. Het is dus een mix van alles. Als een 
stad niet goed werkt, dan voelt die ook niet goed. 
We moeten dus waarmaken wat we beloven. Wij 
noemen dat marketing & making (hoofdstuk 3).

 De gebruikerswaarde draait om de rationele 
aspecten. Die moet altijd op orde zijn. De stad 
is bereikbaar en verbonden en biedt slimme 
diensten die passen bij een leefbare, sociale  
en innovatieve stad. 

 

  De belevingswaarde draait om de zachte,  
emotionele aspecten van de stad. Je voelt en 
ziet de mentaliteit van de stad. Deze maken  
de stad emotioneel aantrekkelijk. De belevings-
waarde en het aanbod wordt continue bijge-
steld aan de veranderende behoeften van haar 
gebruikers en de trends in de maatschappij.  
Een hoge belevingswaarde vergroot het thuis-
gevoel en motiveert gebruikers om terug te 
komen. De stad voelt goed. 

Wij zijn Breda Marketing. Wij geloven in Breda. Breda barst 
namelijk van potentie! Een historische en leefbare stad 
met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een plek waar 
dynamiek geen grenzen kent. Een bruisende ontmoetings- 
plek waar creatieven, ondernemers en vernieuwers de 
ruimte hebben om te ondernemen. En waar het leven 
gewoon heerlijk is. Dat willen we laten zien. Wij zijn de partij 
die de ambities van Breda vertaalt naar een merkstrategie 
die we samen met de stad invullen en uitvoeren. 

››››› Samen maken wij 
de stad. Iedere dag 
opnieuw.

VERRASSEN
Topmomenten

INSPIREREN
Mix van aanbod, 

openbare ruimte &
events

INFORMEREN & GETTING AROUND
Informatie, wayfinding, 

VVV, services
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Bereikbaarheid, schoon, heel en veilig
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Het merk, de stad Breda, centraal
Wij stimuleren vooruitgang en zijn verantwoordelijk 
voor de positionering van Breda. Wij sturen daar-
bij op het verhaal van Breda en haar drie pijlers; 
grenzeloos, groen en gastvrij. Onze focus ligt op die 
verhalen, mensen en activiteiten die passen binnen 
een of meer van deze pijlers of een combinatie 
daarvan. Daarbinnen maken we heldere keuzes, om 
meer impact te maken. Dat gaan we de komende 
jaren voelbaar, beleefbaar en zichtbaar maken: 

 Grenzeloos: in 2030 is Breda de internationale 
hotspot van toegepaste technologie en creati-
viteit van Europa. Hier verbinden internationale 
talenten en ondernemers op creatieve wijze 
technologie, kennis en activiteiten om econo- 
mische, sociale en duurzame impact te maken. 
Die mensen en activiteiten maken we zichtbaar 
op het podium van de stad. 

 Groen: in 2030 is Breda de eerste historische 
stad in het park in Europa om te wonen,  
verblijven, studeren en werken. Een stad waar 
duurzaamheid, gezondheid en kwaliteit van 
leven hoog in het vaandel staat en waar je elke 
dag wordt verrast. Met de allure van een grote 
stad én het gemoedelijke van een dorp. 

 Gastvrij: in 2030 is Breda de meest gastvrije  
stad van Nederland. Samen zijn betekent 
ontmoeten. Verbinden. Hi touch en high tech. 
Elkaar gemakkelijk letterlijk en figuurlijk vinden. 
In de stad. In je werk. Bij je studie. Gastvrijheid is 
bij ons geen loze term, maar een way of living. 

Onze mentaliteit
Het afgelopen jaar heeft Breda Marketing het  
verhaal van Breda aangescherpt. Om er creatiever 
en intensiever mee om te gaan, het voor iedereen  
duidelijk te maken en zo het effect van onze  
gezamenlijke inspanningen te optimaliseren.  
Dit traject heeft naast een aangescherpte s 
trategie, de Bredase mentaliteit in kaart gebracht 
die wij uitdragen als onderdeel van het merk Breda: 
Hartelijk X Creatief = Impact. Ze vormen het  
fundament van ons stadsmerk waarmee we het 
echte verhaal van Breda willen vertellen. Dat maakt 
ons onderscheidend.

Hartelijk: is onze instelling. In Breda staan we 
open voor elkaar en kijken we naar elkaar om.  
Zo ontstaan nieuwe succesvolle ideeën  
en verbindingen. 

Creatief: zit in onze genen, dat is wat we zijn.  
In Breda creëren we op allerlei wijzen. We koesteren 
het verleden maar hebben oog voor de toekomst. 
We brengen permanent onverwachte zaken samen, 
kijken anders en vrij tegen zaken aan. Zo ontstaan 
nieuwe kansen en verbindingen.

Impact: in deze strategie betekent het heel  
concreet positieve veranderingen teweegbrengen 
met effect voor de langere termijn.

››››› Samenvattend kent het merk 
daarmee drie componenten: de belofte 
‘Breda brengt het samen’, de drie 
strategische pijlers grenzeloos, groen  
en gastvrij en de mentaliteit, zijnde  
hartelijk x creatief = impact.
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ONZE ROLLEN

De stad heeft veel ambitie. Om dat samen met een 
stem naar buiten te brengen, Breda eenduidige 
te positioneren, richten wij ons de komende jaren 
steeds meer op het vernieuwen en vergroten van 
bereik en samenhang in marketing en activiteiten 
van de stad en haar partners. Om waar te maken 
wat we beloven. We hebben daarbij verschillende 
rollen:
 
Regisseur van het merk Breda
Breda Marketing zet het merk Breda eenduidig en 
krachtig op de (internationale) kaart. We sturen op 
groei die bijdraagt aan het verhaal van Breda en de 
mentaliteit. We versterken het imago, de aantrek-
kingskracht en de concurrentiepositie van de stad 
door het merk vorm en inhoud te geven. En we 
helpen anderen het verhaal van Breda te voelen, 
gebruiken en te vertellen. Daarmee versterken 
we de trots van alle Bredanaars en trekken we de 
gewenste doelgroepen naar de stad. Samen  
verhogen we de communicatiekracht van de stad.

Verbinder & aanjager
Om haar ambities waar te maken, zal de stad 
moeten investeren. In kwaliteit en haar aanbod. 
Dat doen we altijd samen. Wij dragen bij aan de 
aantrekkelijkheid van de stad en zijn regio voor 
bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten 
door partijen te verbinden en vernieuwing aan te 
jagen. Breda Marketing zoekt hiervoor nadrukkelijk 
de samenwerking op. We willen dan ook gezien 
worden als een waardevolle samenwerkingspartner. 

We verbinden partijen, brengen programma’s in 
lijn, starten coalities en jagen samenwerkingen en 
nieuwe initiatieven aan. Zo ontwikkelen we een 
duurzaam ecoysysteem waar co-creatie en ver-
nieuwing vorm krijgen en we samenbouwen aan 
een positieve beleving van Breda in binnen- en 
buitenland. In de tijdelijkheid of permanent. Breda 
Marketing richt zich met publieke partijen, private 
bedrijven en bewoners op ideeën en initiatieven 
die het merk Breda versterken en aansluiten bij de 
behoeften van de doelgroep. Dat betekent: samen 
investeren én samen successen vieren. Die samen-
werking vindt plaats op merkniveau, projectniveau, 
aantrekken van congressen, activiteiten en evene-
menten, of via specifieke partnerbijeenkomsten. 
Samen vergroten we de organisatiekracht in de 
stad.

Kennis & data partner
Meten is weten. Er is al veel kennis en data beschik-
baar. Wij brengen dat bij elkaar om tot een inte-
grale strategie en uitvoering te komen met nieuwe 
verhalen, producten en diensten die aansluiten  
bij motivaties en behoeftes van doelgroepen.  
Zo vergroten we traffic en betrokkenheid op onze 
platforms. We zetten middelen in om impact te 
monitoren, te delen en om onze plannen bij te 
sturen. Door data en kennis te delen, willen we  
ook onze zichtbaarheid en inzetbaarheid als  
kennispartner vergroten. Samen vergroten we  
de marketingkracht van de stad. 

››››› Wij dragen bij aan  
de aantrekkelijkheid 
van de stad en zijn  
regio voor bewoners,
bezoekers, bedrijven  
en studenten door 
partijen te verbinden  
en vernieuwing aan  
te jagen. 
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ONZE BELOFTE, VISIE & MISSIE

Wij geloven in samen. Een verhaal vert ellen en 
daarmee een herkenbaar en consistent merk 
bouwen is een samenwerking die vanuit de stad 
komt en naar buiten toe tot uiting wordt gebracht 
door gepassioneerde en creatieve mensen die het 
merk omarmen. Zij brengen het merk (en daarmee 
de stad) verrassend tot leven. Samen maken we 
impact. Samen’ is onze kern, het hart , het middel-
punt van ons merk. We bedenken samen met 
part ners verrassende initiatieven, verhalen of 
campagnes, passend bij de drie pijlers grenzeloos, 
groen en gastvrij en relevant voor de doelgroep. 
Nog liever zoeken we naar de combinatie- en inno-
vatiekracht tussen deze pijlers. Wij willen dat Breda 
bekend staat als een van de meest aantrekkelijke 
steden van Europa om je als bedrijf te vestigen, 
om te wonen, om als toerist te bezoeken, om een 
congres of ander zakelijk evenement te houden 
en je als talent te vestigen. Breda Marketing zal 
initiatieven gericht stimuleren, bundelen, etaleren, 
maar ook initiëren en een element 'samen' toe-
voegen aan projecten.

Design team 
Samen is bij ons geen loze beloft e. In 2021 is het 
Design Team Breda Marketing opgericht. Een 
wisselend team van ontwerpers en makers met 
diverse expert ises om het merk te ontwikkelen en 
om gebruik te kunnen maken van de laatste kennis, 
kunde en technologieën. Samen geloven we in 
Breda en geven we vorm en inhoud aan het merk. 

Samen
In 2022 willen we start en met de vorming van een 
merkalliantie. Met een gezamenlijk stadsmerk, 
toon en stijl én merkbeloft e werkt de merkalliantie 
aan de profilering van Breda in binnen- en buiten-
land. Samen hebben we de potentie om de juiste 
doelgroepen te bereiken. In de merkalliantie zitt en 
part ners die zelf het bewijs vormen voor het merk 
Breda. Zij geven invulling aan de ambities van het 
stadsmerk door te innoveren, te ondernemen en 
actief bij te dragen. Zij promoten het gedachten-
goed en onze content via eigen kanalen en midde-
len en zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van 
de stad. Door met ons na te denken over duur-
zame oplossingen en zich te verbinden aan nieuwe 
projecten. 
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Onze missie: steeds meer mensen  
houden van Breda
Breda Marketing zorgt ervoor dat ieders hartslag 
omhooggaat, waardoor steeds meer mensen van 
Breda gaan houden. Samen met onze partners  
ontwikkelen we onze kwaliteiten, onze combinatie- 
en innovatiekracht tot internationale kwaliteit.  
Zo profileren we Breda bij talent, bedrijven,  
bezoekers en bewoners en dragen we bij aan  
economische waarde en maatschappelijke impact. 

We streven naar maatschappelijke impact omdat 
groei voor Breda geen doel op zich is. We streven 
naar kwaliteit en goede groei, waarbij economische 
ontwikkeling bijdraagt aan vernieuwing en ver-
duurzaming en leidt tot een toename in welzijn en 
welvaart van alle Bredanaars.

Visie en missie
Wij zetten ons elke dag in om Breda op de kaart te 
zetten om daarmee bewoners, bezoekers, bedrijven 
en talenten naar de stad te trekken. Dat vraagt om 
focus zodat we opvallen in binnen- en buitenland  
en de nodige aandacht krijgen. 

Onze visie: het mooiste meisje  
verrast je, elke dag weer
Breda is een zogenaamde “small city’. Een stad 
waar kwaliteit van leven hoog is. Een grote kracht 
die we koesteren. Een stad van circa 200.000 
inwoners met de allure van een grote stad én het 
gemoedelijke van een groot dorp. Een plek waar 
stedelijke dynamiek en de rust van natuur elkaar 
in balans houden en waar geen dagelijkse ratrace 
gelopen hoeft te worden. Waar we met een open 
houding naar de wereld én elkaar omkijken.  
Waar we elkaar snel vinden en verbinden. Waar een 
optimale balans is tussen sociale en culturele diver-
siteit Een plek met topopleidingen, talenten én 
ambitieuze bedrijven. Waar verleden en toekomst, 
schoonheid en rafels, stedelijke voorzieningen en 
dorpse couleur locale contrasteren.  
Breda: een leefbare en geliefde stad vol combina-
tie- en innovatiekracht die je elke dag verrast. 

›››››  Samen maken we impact. Samen 
is onze kern, het hart, het middelpunt 
van ons merk. We bedenken samen met 
partners verrassende initiatieven, verhalen 
of campagnes, passend bij de drie pijlers 
grenzeloos, groen en gastvrij en relevant  
voor de doelgroep.
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OP WIE WE ONS RICHTEN

Om het verhaal van en het merk Breda te verster-
ken, is het belangrijk scherpe keuzes te maken. 
Keuzes die passen bij de (groei) ambities van  
de stad en de behoeften van onze doelgroepen.  
Onze uitdaging is om de vernieuwing en interna- 
tionalisering van de stad duurzaam vorm en inhoud 
te geven. Daarvoor hebben we creatieve stad- 
makers nodig die met respect voor het verleden op 
creatieve wijze verhalen maken die bijdragen aan 
goede groei en kwaliteit. Hen willen we aanspreken 
en aantrekken. In de strategie van Breda Marketing 
staan derhalve de ‘creative city lovers’ centraal,  
als een rode draad door de vier doelgroepen.  
Met onze promotie en marktbewerking richten  
wij ons primair op die bewoners, bezoekers,  
congresorganisatoren, ondernemers, investeerders, 
talenten en studenten die passen bij de mentaliteit 
en de ambities van Breda. Zij die met hart voor  
de stad en elkaar op creatieve wijze mensen,  
activiteiten en ideeën verbinden om impact te 
maken op de drie pijlers, grenzeloos, groen en  
gastvrij, of een combinatie daarvan. 

››››› ‘Creative City 
Lovers’ zijn de early 
adopters.

‘Creative City Lovers’ zijn de early adopters.  
Ze herkennen de waarde van vernieuwing. Ondanks 
dat de ideeën misschien nog niet perfect zijn, zien 
ze de potentie. Het is een groep die vertrouwt 
op zijn gevoel. Ze durven te experimenteren met 
nieuwe dingen en vinden vaak snel een praktische 
toepassing van deze innovatie. Hun bevindingen 
delen ze met vrienden, kennissen en collega’s, en zij 
zijn hiermee cruciaal voor de verspreiding van het 
idee, het begin van een beweging. Zij geloven in de 
positieve impact die de ideeën kunnen hebben op 
zichzelf en op anderen. Ze zoeken dan ook steden 
die willen veranderen. Steden waar kwaliteit van 
leven hoog is en oog is voor een leefbare wereld,  
nu en straks. 

HOE WE HET AANPAKKEN

Waar een strategie wordt bepaald, worden keuzes 
gemaakt. Waar gaat de focus wel én niet naar 
uit? In onze marketingstrategie richten we ons op 
activiteiten die de meeste impact maken en die 
interessant zijn voor onze doelgroepen. We han-
teren een zogeheten ‘customer-centric aanpak’, 
de motieven en behoeften van de klant staat altijd 
centraal. Alles wat wij doen, is pas effectief als we 
onze doelgroep op de juiste manier informeren  
en inspireren. Op basis van de ‘customer journeys’, 
de klantreizen, presenteren we onze verhalen 
specifiek op die kanalen die relevant zijn voor onze 
doelgroepen.

Content 
Op welkominbreda.nl bouwen we aan een podium 
voor al die unieke lokale verhalen en showcases  
die de stad rijk is: Bredase ondernemers, bewoners, 
organisaties en kennisinstellingen die bouwen aan 
de stad van morgen. Met de beste verhalen en 
beelden van Bredanaars bereiken en inspireren we 
de creative city lovers in Breda en daarbuiten.  
Met sociale media zetten we dat verder kracht bij 
en voeren we het gesprek. De verhalen halen we  
op, jagen we aan. We stimuleren nieuwe samen- 
werkingen die leiden tot vernieuwing en verrassing.

We definiëren vier verhaallijnen die bijdragen aan 
het imago van Breda als innotieve, leefbare en 
sociale stad:
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Activatie
Via verschillende activaties zett en we het merk 
in voor de profilering van de stad. Deze activaties 
laden het merk, brengen samenhang aan en geven 
zichtbaarheid in de stad. Daarnaast benut Breda 
Marketing unieke momenten in de stad, Nederland 
en daarbuiten om creatieve city lovers te bereiken 
door deze momenten te branden en Breda geza-
menlijk te presenteren. 

 City as a service: een leefbare stad moet je 
faciliteren. Van pantoff elroutes tot duurzaam 
vervoer.

 Every day life: we tonen datgene wat het 
Bredase leven zo bijzonder maakt en de dingen 
waar we trots op zijn. Op hier te wonen, werken, 
verblijven en/of studeren.

 City of contrasts: we brengen contrasten in 
de stad in beeld, dat wat we samenbrengen en 
ons verrast. En stadsliefde die nog onbekend 
en onbemind is, maken we geliefd. 

 City of moments: We benutt en het momen-
tum om Breda consistent breed te presenteren 
en onder de aandacht te brengen. 

Kanalen
De verhalen en beelden delen we via onze eigen 
kanalen (website, social media, branding toolkit) 
en tezijnert ijd die van onze merkpart ners. We 
brengen het merk niet alleen online naar buiten, 
ook in de stad activeren we het merk. Zo verbinden 
we on- en off line.

››››› In onze marketing-
strategie richten we ons 
op activiteiten die de 
meeste impact maken 
en die interessant zijn 
voor onze doelgroepen. 

5  MERKACTIVIATIE:
SAMENHANG EN ZICHTBAARHEID
Via verschillende doelgerichte 
activaties zett en we het merk in 
voor de profilering en juiste beleving 
van de stad. Deze activaties laden 
het merk, brengen samenhang en 
geven zichtbaarheid in de stad. 
We verbinden en betrekken part -
ners en brengen samenhang aan 
tussen (off line en online) commu-
nicatie, content en kanalen. Breda 
Marketing en haar part ners benut-
ten daarnaast unieke momenten in 
de stad, Nederland en daarbuiten 
om doelgroepen te bereiken door 
deze momenten te branden en 
Breda gezamenlijk te presenteren.

1  SAMEN
Samen maken we Breda. Het merk 
Breda, de beloft e, de 3 pijlers en 
mentaliteit vormen ons fundament, 
voor alles wat we samen doen. 
Zo vergroten we het ambassadeur-
schap en bouwen we samen aan 
de toekomst van Breda.

2  DOELGROEP: CREATIVE CITY LOVER
In alles wat we doen staan de klant, zijn 
uitdagingen, wensen en behoeft en  centraal. 
Data en kennis zijn cruciaal. Daarop bepalen 
we onze keuzes in aanbod, kwaliteit en 
beleving.

3  CONTENT: BREDASE STORYTELLING
Met Bredase verhalen en beelden bereiken 
en inspireren we onze doelgroepen in Breda, 
in binnen- en buitenland. Zo bouwen we een 
etalage en creëren we unieke content, producten 
en diensten die bijdragen aan het imago van 
Breda als grenzeloze, groene en gastvrije stad.

4  KANALEN: OMNICHANNEL
Op basis van inzichten weten we welke services we wanneer 
moeten aanbieden en welke boodschap we via welk kanaal en 
op welk moment moeten inzett en. We bereiken de doelgroep 
via eigen kanalen (o.a. website, social media, branding toolkit) 
en tzt die van onze merkpart ners.
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2 
Branding



We gaan het merk op zoveel mogelijk plekken 
introduceren en dragers van het merk, in al haar 
verschijningsvormen, ombouwen voor (nog) meer 
zichtbaarheid en herkenbaarheid; lokaal en inter-
nationaal. Dat onderbouwen we met verhalen die 
we op creatieve wijze bundelen om meer impact 
te maken. Op die manier zullen nog meer mensen 
Breda omarmen en van de stad gaan houden.  
Om dit vervolgens uit te dragen en over te brengen 
op anderen.

De komende jaren richt Breda Marketing zich  
primair op de doelgroepen bewoners en bezoekers. 
Vanaf 2022 wordt gestart met de toevoeging van 
de doelgroep bedrijven. De ambitie is om ook  
de doelgroep talenten toe te voegen. Juist een 
integrale aanpak en een eenduidig verhaal voor  
alle doelgroepen, maakt het verschil. Samen met 
hen gaan we het verhaal van Breda vertellen. 

In onze meerjarenstrategie stellen we doelen per 
doelgroep op. Die doelen staan in dit hoofdstuk. 
We beoordelen of we binnen die doelgroep in 
moeten zetten op het beïnvloeden van de  
reputatie van Breda en haar regio of bijvoorbeeld 
activatie. En we beïnvloeden het gedrag van de 
doelgroep. Bijvoorbeeld door bewoners actief  
een nieuw stadsdeel of cultuur te laten ontdekken. 
Door bezoekers te stimuleren bepaalde buurten 
en/of regio’s te bezoeken. En door bedrijven en 
talenten te stimuleren zich te vestigen in Breda. 

De verhalen die Breda uniek maken, vangen we in 
video’s, foto’s en tekst. Om het juiste verhaal, via 
het juiste kanaal, op het juiste moment bij de juiste 
doelgroep te krijgen, zetten wij per doelgroep de 
ideale mix van communicatiekanalen in. Denk  
daarbij aan onze website welkominbreda.nl, onze 
social media kanalen, tijdschriften, magazines 
en artikelen in de pers als ook offline middelen. 
Daarnaast vertellen wij verhalen persoonlijk tijdens 
conferenties, congressen en via onze hospitality 
punten in de stad (in oprichting) en activeren we 
het merk zichtbaar in de stad en op topmomenten.

We tonen naast de bestaande iconen ook verras-
sende nieuwe en andere aspecten van de stad. We 
koesteren de historie en voegen daar iets nieuws 
aan toe. Dit ook om internationaal interessant te 
worden en te blijven, voor de lange termijn. 

Breda staat centraal in alles wat we doen, vertellen en laten zien. 
In de positionering van Breda zetten we de onderscheidende 
identiteit van Breda centraal. Die identiteit wordt bepaald door 
het DNA van de stad, de mentaliteit van Bredanaars en de 
belofte “brengt het samen”. De beschikbare middelen zetten we 
zo efficiënt en effectief mogelijk in zodat we de juiste boodschap, 
bij de juiste doelgroep, via het juiste kanaal op het juiste moment 
krijgen. Door scherp te kiezen en focus aan te brengen, zijn we 
relevant. Immers “wie kiest, wordt gekozen”. Door dat consistent 
voor de lange termijn te doen, voorkomen we versnippering, 
vergroten we onze communicatiekracht en zorgen we ervoor 
dat steeds meer mensen voor Breda kiezen om er te wonen, 
werken, studeren of te verblijven. Uiteraard zijn en blijven alle 
doelgroepen welkom, niemand wordt uitgesloten.

››››› Samen gaan we 
het verhaal van Breda 
vertellen.

Meerjarenstrategie Breda Marketing 2022-2026 –  15



BEWONERS

Breda Marketing richt zich op alle Bredanaars die in 
Breda wonen, studeren of werken. Zij zijn allemaal 
ambassadeurs van Breda, onze Smaakmakers.  
Hun verhalen gaan we etaleren, zij maken Breda. 
Meer specifiek richten wij ons op de Bredase  
cultuursnuivers, buitengenieters en fijnproevers  
die het leven vieren en versieren en tegelijkertijd  
verrast willen worden. Zij die open staan voor ver-
nieuwing en verandering. Hen willen we verleiden 
de stad vaker te bezoeken, andere plekken  
te bezoeken, het nieuwe te ontdekken en hun  
ervaringen te delen met anderen. We verleiden 
bewoners dus vaker de stad te bezoeken.

Onze aanpak
a. Breda: 185.000 trotse ambassadeurs
Breda heeft meer dan 185.000 trotse ambassa-
deurs. Zij maken de stad geliefd en weten als geen 
ander hoe het is om te wonen, studeren en werken 
in Breda. We willen dat bewoners het verhaal over 
Breda meer gaan vertellen en de stad gaan (her-)
ontdekken. Het oude en het nieuwe. Dat doen 
we als volgt: We brengen ‘brandstories’ in beeld – 
verhalen van de Smaakmakers. ‘Brandstories’ zijn 
verhalen van Bredanaars die passen bij het merk 
Breda. Samen met Bredanaars brengen we per-
soonlijke ‘brandstories’ in beeld waarom Breda zo 
geliefd is om er te wonen, te verblijven, werken en/
of studeren. De huidige bewoners zijn onze natio-
nale en internationale ambassadeurs, zij vertellen 
de verhalen van de stad. Aan vrienden, familie, 
bezoekers, in en buiten de stad. Hen willen we laten 

vertellen over wat het alledaagse leven in Breda 
zo bijzonder maakt. En zij die goede dingen doen, 
willen we een platform bieden. Op onze eigen  
platforms zetten we de topverhalen, de mensen,  
de hotspots en contrasten van de stad in de spot-
lights. Ook gaan we jaarlijks de dialoog aan met 
elkaar, met experts en niet Bredanaars en we laten 
ons inspireren door wat anderen van ons vinden. 
Dat doen we op het Festival van de Toekomst 
(werktitel). We richten ons op de leefbare stad, 
sociale en creatieve stad. In de komende jaren 
zetten we 100 Smaakmakers in de spotlights,  
waarvan er 46 al geselecteerd zijn.

b. Bewoners = bezoekers
We brengen Breda in kaart – informeren, inspireren 
met verrassende locaties en combinaties. Bewoners 
willen we inspireren en verleiden het oude (meer) 
te koesteren en het nieuwe te ontdekken. Uit 
gewoonte gaan we altijd naar dezelfde plekken. 
We willen bewoners verrassen, Breda heeft veel te 
bieden. We brengen de stad en haar natuur beter 
vervangen door goed of optimaal in kaart, het cul-
turele aanbod, evenementen, sfeergebieden,  
de hotspots en de nieuwe plekken.

c. Internationale bewoners
Breda is een internationale stad. Breda heeft 
talloze (internationale) onderwijsinstellingen en 
expats. Het is belangrijk je als stad te onderschei-
den en in te zetten op een interessant en verras-
send vestigings- en verblijfsklimaat. En interna-
tionale bewoners, tijdelijk of permanent, thuis te 
laten voelen. We doen dit door een internationale 
community te ontwikkelen op onze website die 
mensen, verrassende locaties en combinaties in 
beeld te brengen voor deze groep. Engelstalig,  
op de juiste platformen, in samenwerking met 
onder andere de onderwijsinstellingen en het 
Expat Centre en Breda International.

d. Bewoners zijn onze partners
Bredanaars zijn trots, hartelijk, social. Wij werken 
graag met hen samen als onze partners. Of het  
nou een local guide is tijdens La Vuelta of andere 
evenementen, de 40 bedrijven die in de stad 
gevestigd zijn en als denktank gefungeerd hebben, 
het Virtual Design Team met creativiteit, er zit 
kennis en kunde en enthousiasme. Niet in de 
laatste plaats zullen onze activiteiten zich deels 
richten op de bewoners van wijken zelf: we willen 

››››› Samen met  
Bredanaars brengen 
we persoonlijke 
‘brandstories’ in beeld 
waarom Breda zo 
geliefd is om er te 
wonen, te verblijven, 
werken en/of studeren.
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Onze aanpak
Zoals in de inleiding aangegeven: iedereen is 
welkom en we willen dat bezoekers en talenten zich 
thuis voelen in Breda. We vertellen het liefst alles 
over de stad aan iedereen. Toch moeten we keuzes 
maken om in het concurrentieveld op te vallen en 
om met de beperkte middelen impact te maken. 
Specifiek richt Breda Marketing zich pro actief op 
het aantrekken creative city lovers uit binnen- en 
buitenland in. De ambitie is om Breda te positi-
oneren als internationale, leefbare en creatieve 
stad waar je iedere dag wordt verrast. Om de juiste 
doelgroep te bereiken in binnen- en buitenland 
is een verdiepingsslag nodig en meer onderzoek 
naar persona’s, customer journeys en media. Ook 
willen we, samen met stakeholders en partners 
(onder andere cultuur, evenementen, gemeente, 
het ondernemersfonds) vernieuwend aanbod 
(food, retail, kunst & cultuur, design & architectuur, 

natuur) en beleving in de stad (door) ontwikkelen.  
Denk aan concrete verhaallijnen zoals Nassau,  
inclusief productontwikkeling, participatie in 
gebiedsontwikkeling, placemaking projecten en 
verbinding met de regio. Zie hiervoor hoofdstuk 3 
waarin nader wordt ingegaan op toerisme en  
recreatie en de regiomarketing.

Internationaal richt Breda Marketing zich primair 
op de dichtbij landen Duitsland en België. Er liggen 
kansen in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. 
We werken samen met o.a. VisitBrabant. 

hen beter betrekken en stimuleren zelf initiatieven 
te ontplooien. Zo stimuleren we bewonerstrots in 
Breda. We organiseren jaarlijks samen met de stad, 
haar inwoners, makers en de gemeente Breda een 
brandfestival waar bewoners, bezoekers, bedrijven 
en talenten met elkaar de dialoog aan gaan om 
samen te bouwen aan de stad van de toekomst.

Wat willen we bereiken?
1 Ambassadeurs – 100 smaakmakers –  

bewonerstrots ‘houden van Breda’  
(50 in 2022, 100 in 2026)

2 Bewoners als bezoeker - inspiratie 

Ambitie: aandacht voor geografische spreiding

BEZOEKERS

Breda Marketing richt zich op bezoekers die liever 
niet als toerist worden aangemerkt, maar zich 
graag onderdompelen in de stad, voor 2 tot 4 
dagen. Ze zijn ondernemend en op zoek naar bij-
zondere, emotionele ervaringen in de echte, fysieke 
wereld. Zij hebben een voorkeur voor kleinere 
steden waar stedelijkheid, creativiteit en natuur 
hand in hand gaan. Ze willen ongedwongen genie-
ten van stad en natuur en laten zich graag verwen-
nen en verrassen. Ze zoeken bijzondere ontmoe-
tingen met lokale mensen, unieke belevenissen op 
bijzondere plekken, hebben oog voor cultuur en 
design. Ze creëren (economische en sociaal maat-
schappelijke) waarde door bezoeken aan musea, 
hotels, nieuwe food- of retailconcepten. Ze laten 
hun belevenissen graag zien aan hun achterban.

››››› Internationaal richt 
Breda Marketing zich 
primair op de dichtbij 
landen Duitsland 
en België. Er liggen 
kansen in het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje en 
Italië. We werken samen 
met o.a. VisitBrabant.

Meerjarenstrategie Breda Marketing 2022-2026 –  17



Wat willen we bereiken?
1 Ambassadeurs – engagement: de mate waarin 

de doelgroep betrokken is bij een campagne  
of post

2 Economische kpi’s: aantal bezoeken | bezoekers 
(kwalitatief) - gemiddelde besteding - aantal 
overnachtingen 

Ambitie: inzicht op internationaal bezoek
Ambitie: Breda Convention Bureau opzetten, 
meer zakelijke bezoekers trekken

BEDRIJVEN

Breda Marketing richt zich primair op bedrijven die 
passen bij en bijdragen aan het verhaal en het merk 
van Breda. Bedrijven die op ondernemende wijze 
impact maken op het gebied van de creatieve, leef-
bare en sociale stad in combinatie met toegepaste 
technologie. Ondernemers die innoveren en ver-
binden, over domeinen heen kijken, slimme kansen 
zien en zich tegelijkertijd breed inzetten voor mens,  
maatschappij en milieu. Lokaal, regionaal en  
internationaal. Innovatieve entertainers, creatieve 
dienstverleners, innovatieve makers en social  
enterpreneurs. Zij die hart voor de stad hebben  
en (in brede zin) impact maken. Het is deze trots 
en creatieve inslag die ervoor zorgt dat de econo-
mie zo divers is en dat het eigenlijk altijd goed gaat 
in Breda.

Onze aanpak
Overkoepelend zet Breda Marketing Breda in de 
etalage als de internationale voedingsbodem voor 
creatieve ondernemers. Hier vinden ondernemers 
voldoende ruimte om ambities ruim baan te geven. 
Breda Marketing werkt nauw samen met partijen 
als Breda Business en REWIN. Breda Business 
richt zich op iedereen en is verantwoordelijk voor 
behoud, ondersteuning van bestaande bedrijven 
en de acquisitie van nieuwe bedrijven. De rol van 
Breda Marketing is en wordt steeds meer om ook 
binnen de doelgroep bedrijven het verhaal van 
Breda te vertellen en het merk Breda consistent 
voor het voetlicht te brengen. Breda Marketing 
zorgt ervoor dat het gunstige vestigingsklimaat,  
de centrale ligging in de Benelux, de creatieve 
sector en dienstverlening van Breda volop in beeld 
komen. Dit onder andere door lokale en dagelijkse 
verhalen van ondernemers in de etalage te zetten, 
door de creatieve hotspots te tonen en B2B events 
een breder platform te bieden om verbindingen 
met onder andere onderwijs en talenten in de stad 
te stimuleren.

Wat willen we bereiken?
1 Ambassadeurs – ieder kwartaal een verhaal van 

& over ondernemers, projecten en gebieden
2 Groei in aantal sessies op de pagina ‘bedrijven’ 

(ntb)
3 Samenwerking met diverse partners/collectie-

ven waaronder Breda Business, REWIN en B2B 
partners om merk te laden

Ambitie: nader te bepalen, want we gaan deze 
doelgroep nog opstarten.

››››› Zij die hart voor 
de stad hebben en 
(in brede zin) impact 
maken. Het is deze trots 
en creatieve inslag die 
ervoor zorgt dat de 
economie zo divers is en 
dat het eigenlijk altijd 
goed gaat in Breda.

18  –  Meerjarenstrategie Breda Marketing 2022-2026 www.welkominbreda.nl18  –  Meerjarenstrategie Breda Marketing 2022-2026 www.welkominbreda.nl



TALENTEN

Deze doelgroep valt formeel nog niet onder Breda 
Marketing. Doel is dat dit gaandeweg deze meer- 
jarenstrategie wel het geval is. We hebben al wel 
een visie op deze doelgroep en zullen in 2022 ook 
al starten met de basis: een pagina ‘talenten’ met 
verhalen passen bij het verhaal en het merk van 
Breda.
Vernieuwen doe je niet alleen en al helemaal niet 
als je nieuwe oplossingen wilt bedenken op het 
snijvlak van duurzame, sociale en technologische 
innovatie. Breda is een internationale studenten-
stad met veel kwaliteit, thuisstad van Buas, Avans, 
De Rooi Pannen en vele andere onderwijsinstanties. 
In Breda word je opgeleid om als wereldburger 
impact te maken in het dagelijks leven van ieder-
een. Hier ontmoet je gelijkgestemden, ontmoet je 
de beste experts uit jouw werkveld, is de stad jouw 
‘playground’ en leg je waardevolle contacten, voor 
nu en de toekomst.

Breda Marketing richt zich met name op de young 
professionals, de afstudeerders en de recent afge-
studeerden vanuit verschillende (culturele) achter-
gronden en kennisgebieden die samen oplossingen 
bedenken voor de vraagstukken van vandaag en 
morgen. Een (inter)nationale doelgroep die in 
Breda wordt opgeleid tot wereldburger, regelmatig 
blijft hangen of terugkomt, maar ook vaak vertrekt. 
De doelgroep studeert in Breda, omdat het een 
creatieve, leefbare en sociale stad is waar je gelijk-
gestemden vindt om kansen te creëren en veran-
dering te realiseren. Doel is het talent te behouden 
en/of terug te halen.

Onze aanpak
In samenwerking met de diverse onderwijsinstellin-
gen en onder andere het Expat Centre richt Breda 
Marketing zich vanaf 2022 op het aantrekken en 
behouden van (internationale) talenten. We zetten 
Breda als internationale kennis- en studiestad en 
het hoogwaardig kennisprofiel van Breda, evenals 
de (alledaagse) verhalen van talenten, in de 
etalage op welkominbreda.nl. 
In de toekomst verbinden we het ecosysteem van 
kennisintensieve bedrijven & talenten middels een 
brand event, om te laten zien wat de stad te bieden 

heeft als innovatieve stad. Hiermee bouwen we aan 
verbinding met en betrokkenheid van studenten 
met elkaar, het verhaal en het merk Breda, onder-
nemers en het aanbod in de stad. 

De onderwijsinstellingen richten zich op het oplei-
dingsaanbod en de werving van studiekiezers.  
De taak van Breda Marketing is de verhalen te 
vertellen van studenten, docenten en professionals, 
op het juiste moment, van Breda als studie- en 
talentenstad in combinatie met het verrassende en 
aantrekkelijke verblijfsklimaat. Door hier samen in 
op te trekken met de onderwijsinstellingen (mbo 
en hbo) wordt het beeld voor talenten completer 
en krijgen zij een beter idee van een toekomst in 
Breda. 

Wat willen we bereiken?
1 Ambassadeurs – verhalen van talenten, onder-

wijsinstellingen/opleidingen koppelen aan de  
3 G’s, verhalen van oud studenten. 

Ambitie: Structurele samenwerking met het  
onderwijs om Breda als studentenstad te positio-
neren, nationaal en internationaal. 
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Waarom?
Covid-19 heeft grote impact gehad op de toeris-
tische sector. In 2020 is samen met stakeholders 
en partners een herstelplan opgericht. Als Breda 
Marketing zetten we hier de komende tijd op in.  
Er liggen daarnaast veel kansen om Breda sterker  
als aantrekkelijke en duurzame bestemming te 
positioneren in lijn met het verhaal van Breda 
en het merk om op die manier herstel te bieden 
aan het aantal bezoekers en bestedingen tot het 
niveau van voor de coronacrisis.

Activiteiten op hoofdlijnen
 De merkstrategie, inclusief trends, uitwerken 

naar een duurzame strategie die bijdraagt aan 
kwalitatieve groei van het aantal bezoekers aan 
Breda als aantrekkelijke bestemming. Hierbij 
zetten we in op verleiding en spreiding van 
bezoekers in tijd en ruimte. We ontwikkelen  
thema’s en programma’s in samenwerking  
met bewoners, onderwijs en overige partners 
waaronder het Reivent Tourisme Festival in 2022,  
een programma in opmars naar het World 
Leisure Congres in 2024. Hiermee zetten we  

We verdelen de marketing en making activiteiten 
onder in een B2C deel (business to consumer) en 
een B2B deel (business to business). Onder B2C 
vallen toerisme & recreatie, retail, horeca, cultuur 
(-marketing), gastheerschap, evenementen(-mar-
keting). Onder B2B vallen het Breda Convention 
Bureau, gebiedsprofilering en de samenwerking 
met partners/collectieven. Uiteraard zijn er sterke 
cross overs tussen de activiteiten en dragen ze bij 
aan het verhaal en het merk van Breda. Van alle 
activiteiten maken we een overzichtelijk stadspro-
gamma voor meerdere jaren inclusief accenten op 
jaarbasis. Zo zal het jaar 2022 in het teken staan van 
de 10de editie van BredaPhoto en La Vuelta.
Per activiteit is allereerst de ambitie benoemd. 
Waar staan Breda en Breda Marketing eind 
2026, aan het einde van deze meerjarenstrate-
gie. Vervolgens is aangegeven hoe deze ambitie, 
op hoofdlijnen, bereikt wordt. In de jaarplannen 
worden de plannen jaarlijks concreet, inclusief  
projecten per activiteit en bijbehorende kpi’s.  

BUSINESS TO CONSUMER

Toerisme en recreatie

Ambitie eind 2026
De vrijetijdseconomie is in 2026 duurzaam hersteld 
na Covid-19. Breda Marketing zet zich in om samen 
met haar stakeholders, partners en inwoners Breda 
als aantrekkelijke (meerdaagse) bestemming te 
ontwikkelen. We halen de persoonlijke, lokale  
verhalen op, jagen vernieuwing en verbinding van 
het aanbod en programma aan en zijn de kennis- 
adviseur op het gebied van toerisme in Breda. 
Duurzaamheid en gastvrijheid krijgen een nadruk-
kelijke plek.

In dit hoofdstuk staan onze marketing- en making- 
inspan ningen benoemd voor de komende 5 jaar.  
Deze voert Breda Marketing op projectbasis uit aanvullend 
op de branding activiteiten, onze kerntaak. Uitgangspunt  
is dat we samen invulling geven aan dat wat we beloven.  
Het doel is dat het aanbod en de verhalen eind 2026  
(meer) aansluiten bij de wensen en behoeftes van de 
doelgroepen en het merk Breda. 

››››› Breda Marketing 
zet zich in om samen 
met haar stakeholders, 
partners en inwoners 
Breda als aantrekkelijke 
(meerdaagse) 
bestemming te 
ontwikkelen. 
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meteen het kwalitatieve onderwijs van Breda  
in de schijnwerper. Samen met studenten,  
creatieve makers, Urban Living Lab en onderwijs 
positioneren we Breda als de ‘urban playground  
for leisure & tourisme’ van Noord-West Europa  
middels de ontwikkeling van een meerjaren- 
programma met ruimte voor pop up, experi-
ment en verrassing. Dit in opmaat naar het  
World Leisure Congres 2024, zie ook evene- 
menten(-marketing).

 Breda Marketing vertaalt samen met het onder-
nemersfonds de merkstrategie naar plannen 
voor de binnenstad om te komen van een  
place to buy naar een place to be & meet. 

 Binnen bovenstaande strategie ontwikkelt 
Breda Marketing thema’s, routes, nieuwe ver-
haallijnen. Ze brengt kansen in kaart op basis  
van klantprofielen voor vernieuwend aanbod op 
het gebied van retail, horeca, leisure en cultuur 
en stimuleert cross overs tussen sectoren.

 Een van de verhaallijnen die wordt ontwikkeld 
door Breda Marketing in samenwerking met 
partners, is het Nassau verhaal, inclusief toeris-
tisch-recreatieve productontwikkeling. Dit biedt 
veel kansen de verblijfsduur van bezoekers te 
verlengen en voor diverse cross overs, vooral 
met de culturele en technologische sector.  
Deze wordt in 2022 gelanceerd.

 Gezamenlijke toeristische marktbewerking  
in samenwerking met VisitBrabant (onder 
andere persontvangsten, beursdeelname,  
site inspections, (merkversterkende) product-
ontwikkeling, etc.)

 Blijvende aandacht voor toegankelijkheid  
en inclusiviteit.

 Inspanning om duurzame mobiliteit te 
promoten.

 Op basis van de verkenning ten aanzien van 
regiomarketing voor LandStad De Baronie, 
mogelijk in samenwerking met de Biesbosch, 
een plan van aanpak maken voor verdere 
samenwerking in de regio. Het doel is gezamen-
lijke marketing voor Breda en haar regio om op 
die manier meerdaags verblijf te stimuleren.

Cultuur(-marketing)

Ambitie eind 2026
Cultuur(-marketing) is een vast onderdeel van 
Breda Marketing. Cultuur is onderdeel van het 
merk Breda en onlosmakelijk verbonden met de 
mentaliteit en identiteit van de stad. Door middel 
van cultuur en erfgoed verbindt Breda Marketing 
in samenwerking met stakeholders en partners het 
verleden en heden op innovatie wijze. Tijdelijk of 
permanent. Op bestaande en nieuwe plekken.  
Dit biedt ook nieuwe makers een podium en  
bewoners een attractief cultureel jaarprogramma. 
We doen dit samen met de culturele sector en  
het Design & Makers Team. Zo laden we het merk 
en laten we zien dat Breda een creatieve stad is. 

Waarom?
Cultuur is onderdeel van het merk, zijn identiteit. 
Het cultureel erfgoed, zoals de Nassaus die de 
renaissance, de makers en het bourgondische leven 
naar Breda brachten, én de jonge makers vandaag 
de dag en hun innovaties. Cultuurmarketing is 
integraal en verbindt andere domeinen en doel-
groepen op creatieve wijze. Het verleden van Breda 
vormt een stevig fundament voor ontwikkelingen 
en vernieuwingen in de stad.

Naast de intrinsieke waarde van cultuur geeft 
cultuur de stad haar verhaal en haar identiteit. 
De impact van de Nassaus trekt Breda Marketing 
door en we verbreden deze naar het heden en de 
toekomst. Cultuur is bovendien van belang voor 
het vestigingsklimaat en de aantrekkingskracht op 
bewoners, jonge talenten en bedrijven. Tot slot is 
cultuur ook bij uitstek geschikt om in te zetten  
voor placemaking en cross overs met de pijlers 
groen, gastvrijheid en toegepaste technologie.  
Het maakt de stad levendig en bruisend.

Activiteiten op hoofdlijnen
 Het gezamenlijk publieksbereik van cultuur en 

de behoefte aan onderzoek in kaart brengen.
 In 2022 stelt Breda Marketing een plan van 

aanpak op ten aanzien van collectieve cultuur-
marketing met culturele partners. Het doel is 
om samen een completer en consistent verhaal 
te vertellen, middelen te bundelen en de inzet 
te optimaliseren voor een betere zichtbaarheid, 
evenals marketing en onderzoek. Het doel is 
tevens de culturele sector te verbinden met 
andere partijen zoals horeca en retail.
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 Breda Marketing stelt een integrale (UIT) 
kalender/programma op, jaarrond in tijd en 
ruimte, en verbindt campagnes met plekken  
en partners in de stad en de regio.

 Gezamenlijk met de culturele sector ontwik-
kelt Breda Marketing nieuwe formats en con-
cepten zoals een stadsbreed Nassau concept/
manifestatie.

 Waar mogelijk zet Breda Marketing cultuur 
(-historie) in als ‘placemaker’ in bij ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten en maakt het verleden 
tastbaar en beleefbaar, passend bij deze tijd  
en het merk. Wij zijn adviserend in gebieds-  
en placemakingtrajecten. 

 Activiteiten verbinden verleden, heden en  
toekomst waardoor er ruimte is voor experi-
ment en (tijdelijke) pop up.

 De activiteiten hebben cross overs met de  
drie pijlers, grenzeloos, groen en gastvrij, met 
leisure (-marketing) en het vestigingsklimaat 
voor talenten en bedrijven.

 Gezamenlijk met partners maakt Breda 
Marketing de activiteiten beleefbaar en  
boekbaar in de stad. Daar waar kansrijk zoekt 
Breda Marketing de verbinding met de wijken.

Gastheerschap, informatievoorziening  
& wayfinding 

Ambitie eind 2026
Breda Marketing verleidt mensen Breda te bezoe-
ken, ontvangt hen gastvrij (high touch en high 
tech) en maakt het verhaal van Breda herkenbaar 
in de stad. Breda Marketing borgt het gastheer-
schap en de informatievoorzieningen in de stad in 
lijn met dit verhaal en het merk Breda. De focus ligt 
op online informatievoorziening in combinatie met 
excellent Bredanaars gastheerschap. We ontwikke-
len welkomstconcepten voor diverse doelgroepen, 
ontwikkelen samen met de gemeente een nieuw 
wayfinding concept en zetten lokale gidsen en de 
front offices van hotels, musea en ondernemers in 
om eveneens het verhaal van Breda uit te dragen.

Waarom?
Online
Breda wil de meest gastvrije binnenstad van 
Nederland zijn. Ons platform www.welkominbreda.
nl is het startpunt voor iedere bezoeker. Het is 
een inspirerende, informerende en activerende 
gids voor iedereen die onze stad bezoekt. Hier 

begint de (merk)beleving. Hier vinden bezoekers 
tips, events, routes en diensten om het beste uit 
het bezoek te halen. Het platform presenteert op 
inspirerende wijze het uitgebreide en verrassende 
aanbod op het gebied van toerisme & recreatie, 
kunst & cultuur, evenementen & festivals, hotspots, 
architectuur, sfeergebieden, winkels, hotels, restau-
rants en parken. Lokale gidsen geven hun laatste 
inside tips en de bezoeker kan hen boeken voor ‘a 
local tour’. Ook een evenement, hotel of museum 
kan geboekt worden. Via de social kanalen is de 
bezoeker altijd op de hoogte van het laatste nieuws 
over wat te doen, waar moet men zijn, hoe iets te 
vinden en waar te verblijven.

Offline
De online etalage is ook offline beschikbaar. Breda 
Marketing gelooft in een hybride aanpak. On- en 
offline-informatie gaan hand in hand. Op meerdere 
plekken in de stad zijn verrassende mini brandsto-
res om bezoekers hartelijk welkom te heten en hen 
te informeren en te inspireren. Zo faciliteren we 
bezoekers maximaal en flexibel en daar waar ze 
zijn. We brengen samen met de gemeente Breda 
de wayfinding- en informatievoorzieningen op 
orde en creëren goede citydressing mogelijkheden. 
Onze wens blijft om een flagship brandstore te 
openen waar we ook een commerciële lijn kunnen 
ontwikkelen.

Activiteiten op hoofdlijnen
 Het nieuwe concept voor cityhospitality in 

samenwerking met partners (zoals retail, horeca, 
hotels, toeristische partners, onderwijs en cul-
tuur) actualiseren en een plan van aanpak ont-
wikkelen voor activatie in de openbare ruimte.

 Doorontwikkelen van de online gids, website 
www.welkominbreda.nl, vergroten boekbaarheid, 
onderzoeken mogelijkheden webshop, uitgifte 
en ontwikkeling plattegronden, sfeergebieden, 
routes die tevens zorgen voor een goede sprei-
ding, ontwikkeling goede wayfinding- en infor-
matievoorziening in de stad.

 Ontwikkeling en financiering van fysieke 
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branded informatiepunten in de sfeerge-
bieden van de stad (branded) met lokale 
ambassadeurs.

 Ontwikkelen gastvrijheidstoolkit en training voor 
onder andere ondernemers, frontdeskmede-
werkers hotels. 

 Ontwikkeling van welkomstpakketten voor 
bewoners en internationale studenten.

 Doorstart en financiering ‘Local Guides’ in 
samenwerking met De Rooi Pannen, onderne-
mers en MooiWerk.

Evenementen(-marketing)

Ambitie eind 2026
Breda Marketing ontwikkelt gedurende de looptijd 
van deze meerjarenstrategie een samenhangend 
evenementenprogramma. Het programma is voor 
een breed publiek toegankelijk en biedt een goede 
spreiding over doelgroepen, thema’s, tijd en ruimte. 
We doen dat door het samenstellen van een even-
wichtige evenementenkalender met beeld- en 
sfeerbepalende evenementen. Qua marketing ligt 
de focus op evenementen die bijdragen aan het 
verhaal en het merk van Breda. 

Waarom?
Evenementen geven de stad extra leven. Ze bren-
gen niet alleen ‘het’ samen, maar ook mensen, 
dromen, ideeën, creaties, innovaties, organisaties, 
plezier en bestedingen. Mits slim ingezet kunnen 
events aanzienlijk bijdragen aan de economische, 
culturele, sociaal-maatschappelijke en duurzaam-
heidsdoelen van de gemeente Breda. En natuurlijk 
aan het uitdragen en laden van het verhaal van 
Breda en het merk. De Economische Visie 2030 
benadrukt het belang van evenementen: “Breda 
excelleert als gastvrije stad. Ze trekt (internatio-
nale) bezoekers aan door unieke belevingen van 
erfgoed, cultuur en evenementen. De stad vormt 
een etalage om kennis en talent te tonen met 
exposities en festivals voor kunst, ambacht, creati-
viteit en toegepaste innovaties.” Hier zetten we op 
in.

Activiteiten op hoofdlijnen
 Opstellen plan van aanpak evenementen (b2b 

en b2c) op basis van reeds gedaan onderzoek, 
met als doel meer evenementen on brand (= 
passend bij het verhaal van Breda en het merk) 
(door) te ontwikkelen.

››››› Breda excelleert als gastvrije stad. 
Ze trekt (internationale) bezoekers aan 
door unieke belevingen van erfgoed, 
cultuur en evenementen. De stad vormt 
een etalage om kennis en talent te tonen 
met exposities en festivals voor kunst, 
ambacht, creativiteit en toegepaste 
innovaties.
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 Op basis van de pilot BredaPhoto in 2021 zullen 
we marketingactiviteiten, kennis en kunde 
bundelen voor de 10de editie van BredaPhoto in 
2022.

 Programma van activiteiten ontwikkelen in 
opmars naar World Leisure Congres 2024 (zie 
ook 3.3.1).

 Onderzoeken kansen voor een gestructureerde 
benadering van relevante pers.

 Doorontwikkeling Uitagenda op creatieve en 
innovatie wijze.

 Doorontwikkeling Evenementenfonds naar 
een fonds voor creativiteit en vernieuwing ter 
versterking van het merk. Dit door het opstellen 
van een samenwerkingsmodel met partners en 
het benoemen van speerpunten. 

BUSINESS TO BUSINESS

Breda Convention Bureau 

Ambitie eind 2026
Doel is om internationale meetings, incentives, con-
venties/congressen en tentoonstellingen (MICE) 
aan te trekken, primair passend bij de strategische 
pijlers van Breda. Aan het einde van deze meerja-
renstrategie staat er een Breda Convention Bureau 
dat gelieerd is aan Visit Brabant. Breda Marketing 
maakt de verbinding met het ecosysteem van de 
stad, zodat daar waar mogelijk de legacy voor lan-
gere termijn geborgd is.

Waarom?
In 2019 is Breda Marketing gestart de potentie van 
de MICE markt voor Breda in kaart te brengen. 
Door Covid-19 is dit traject on hold gezet. Vanaf 
2022 gaan we de plannen reactiveren. De verwach-
ting is dat de MICE markt langzaam weer op gang 
komt en tussen 2024 en 2026 weer hersteld zal 
zijn. Breda heeft zeker mogelijkheden. Dit mede 
doordat hybride evenementen (deels fysiek bij 
elkaar en deels online) in opkomst zijn en daardoor 
het aantal fysieke deelnemers lager is dan voor-
heen. De opkomsten vereisen kleinere locaties dan 
voorheen en Breda heeft een goede ligging in de 
Benelux. Congressen en associaties willen daar-
naast steeds meer de verbinding zoeken met het 
ecosysteem in de stad, met bewoners, bedrijven 
en talenten, waarmee terugkerend bezoek (als 
bijvoorbeeld toerist) kan worden ontwikkeld. Die 
kansen willen we benutten.

Activiteiten op hoofdlijnen
 Analyse congressen en B2B evenementen 

en in kaart brengen potentie van Breda als 
congresbestemming.

 Actualisatie van de analyse van de MICE markt 
met de werkgroep.

 Ontwikkeling van een meerjarig acquisitie- en 
ambassadeursplan voor de MICE markt met de 
focus op groen, gastvrij en toegepaste techno-
logie & creativiteit (TT&C). Dit in samenwerking 
met stakeholders en partners.

 Ontwikkeling stadsprogramma in aanloop naar 
het World Leisure Congres 2024

 Oprichting van het Breda Convention Bureau in 
samenwerking met onder andere Visit Brabant, 
onderwijsinstellingen en Breda Business.

 Een plan van aanpak maken om de impact van 
het World Leisure Congres voor de langere 
termijn maximaal te benutten voor de stad en 
de sector. Dit is een pilot om toe te passen bij 
met name de merkversterkende congressen en 
evenementen.

 Congressen zijn bij uitstek een middel om talent 
te interesseren en te binden. Deze kans werkt 
Breda Marketing nader uit in samenwerking met 
het onderwijs, Breda Business etc.

››››› Breda Marketing 
maakt de verbinding 
met het ecosysteem  
van de stad, zodat daar 
waar mogelijk de legacy 
voor langere termijn 
geborgd is.
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Gebiedsprofilering

Ambitie eind 2026
Breda Marketing zit regelmatig aan tafel als advi-
seur als het gaat om gebiedsontwikkeling. Door 
een juiste positionering van de nieuwe gebieden, 
worden het verhaal van Breda en het merk Breda 
versterkt. Wij realiseren ons dat er meerdere bepa-
lende factoren zijn. Breda Marketing deelt graag 
kennis, kunde en netwerk.

Waarom?
Breda heeft net als de meeste steden een behoor-
lijke woon-/bouwopgave. Hier ligt een enorme 
kans ten aanzien van placebranding. Ontwikkelaars 
willen geholpen worden bij de profilering van 
gebieden en projecten en bij het aantrekken van 
de juiste doelgroep. Met het verhaal van Breda en 
het gunstige vestigingsklimaat als ingrediënten. 
Breda Marketing kan adviseren en ondersteunen in 
het positioneren van de verschillende gebieden om 
het merk Breda te versterken. 

Activiteiten op hoofdlijnen
 Breda Marketing ontwikkelt het marketing- en 

communicatieconcept op basis van een propo-
sitie voor een bepaalde gebiedsontwikkeling of 
(woning-)bouwproject. 

 Er wordt een programma gekoppeld aan die 
propositie. Hierdoor is het mogelijk om bewo-
ners, horeca- en retail concepten op de juiste 
plek te laten landen. 

Samenwerking met partners/
collectieven 

Ambitie eind 2026
Breda Marketing heeft aan het eind van 2026 een 
structurele samenwerking met diverse partner/
collectieven, waaronder Breda Business, REWIN etc. 
Breda Marketing is primair verantwoordelijk voor 
het vertellen van het verhaal van Breda, het uitdra-
gen van het merk Breda en de marketing. 

Waarom?
Breda Business is primair verantwoordelijk 
bestaande bedrijven te behouden en nieuwe 
bedrijven aan te trekken. Gezamenlijk acquireren 
beide partijen merkversterkende congressen in 
samenwerking met andere partners. Acquisitie en 
marketing zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Het is aanbevelenswaardig dat er richting elke 
doelgroep eenzelfde verhaal wordt verteld, Breda 
brengt het samen. Daarnaast zijn leisure en cultuur 
nadrukkelijk componenten bij de afweging op basis 
van vestigingsklimaat. Breda Marketing kan vanuit 
integraliteit de rol op het gebied van marketing 
vervullen. Dit geldt ook voor de samenwerking met 
andere partners en collectieven.

Activiteiten op hoofdlijnen
 Breda Marketing realiseert in 2022 een integraal 

platform op welkominbreda.nl. Er is dan een 
hompage voor de doelgroepen bedrijven en 
talenten, aanvullend op bewoners en bezoekers. 
Daar worden de verhalen vertelt, passend bij het 
verhaal en het merk van Breda.

 Breda Marketing gaat in de periode 2022-2026 
een structurele samenwerking aan met partners. 
De wijze waarop, wordt bepaald op basis van het 
stakeholdersplan dat in de maak is. Zo wordt 
onder andere een merkalliantie onderzocht.

››››› Breda Marketing 
deelt graag kennis, 
kunde en netwerk.
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››››› Breda Marketing  
heeft aan het eind van 2026  
een structurele samenwerking 
met diverse partner/
collectieven.
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4 
Organisatie 
& Financiën
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FINANCIËN

Ambitie eind 2026
De begroting van Breda Marketing stijgt structu-
reel van € 768.000 (2021) naar € 1.500.000 (in 2023). 
Dat is exclusief 25% private gelden. Voor 2022 is 
reeds een stijging toegekend van €250.000.

Stappen
 De subsidie wordt deels ingezet voor de  

financiering (van de groei) van de organisatie.  
Die groei is benodigd om alle activiteiten  
zoals beschreven in deze meerjarenstrategie  
te kunnen uitvoeren. 

 Daarnaast wordt de subsidie ingezet voor de 
branding activiteiten voor de vier doelgroepen 
en het gastheerschap en informatievoorziening. 

 Bij de marketing & making activiteiten is sprake 
van matchfunding. Matchfunding houdt in 
dat de projectkosten die uit de markt worden 
gehaald voor 50% door de gemeente worden 
gematcht. Zo brengen we het samen. Altijd. 

 De 50% cofinanciering door de markt voor  
marketing en making activiteiten bedraagt  
eind 2026 25% van de totale begroting van 
Breda Marketing.

ORGANISATIE

Ambitie eind 2026
Breda Marketing heeft een goede balans gevonden 
tussen vaste kern en flexibele schil, management 
en uitvoerend personeel, lokaal en internationaal. 
De organisatie Breda Marketing is een plek waar 
je creatief en anders mag denken én ook een plek 
waar we kennis en kunde borgen. We kiezen nog 
steeds bewust voor een organisatie en strategie  
die wendbaar is, die zich makkelijk aanpast aan 
veranderende omstandigheden. Daarnaast zet 
Breda Marketing de klant centraal en onderbouwt 
de keuzes door data en trends. Een werk- en  
denkwijze die draait om elke dag samen beter, 
sterker en slagvaardiger.

Stappen
 Deze meerjarenstrategie zal impact hebben  

op de huidige organisatie. Breda Marketing is in 
2017 begonnen als start up. Met zoveel ambitie 
in de stad zullen ook wij in de komende twee 
jaar tijd doorgroeien van 3,6 fte naar 8 fte om 
alle disciplines te borgen en alle beschreven 
activiteiten uit te kunnen voeren.

 Voor een juiste borging van kennis, willen we  
de vaste kern verbinden aan Breda Marketing 
voor minimaal 3 jaar.

Dit is ook van belang om het contact met de stad 
te borgen, de vele stakeholders en partners (bewo-
ners, het toeristisch-recreatieve netwerk, culturele 
instellingen, bedrijven, onderwijsinstellingen, etc.). 
Breda brengt het samen, letterlijk ook de mensen 
en organisaties in de stad. Enkele vaste gezichten 
die kunnen investeren in de Bredanaars zijn onmis-
baar. De flexibele schil wordt vervolgens ingezet 
om marketing en nieuwe, deels tijdelijke, projecten 
uit te voeren.

››››› Breda Marketing  
zet de klant centraal en 
onderbouwt de keuzes  
door data en trends.
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Stappen private financiering
 Het grootste deel van de 25% uit de private 

markt komt uit projectdeelname, bundeling 
van marketinggelden voor onder andere cultuur, 
gastvrijheid en toerisme. Idealiter op basis van 
een commitment voor tenminste 3 jaar.

 Daarnaast wordt een toename verwacht van de 
sponsorbijdragen van bedrijven en het onderwijs 
in het Evenementenfonds ter ondersteuning 
van onder andere de ontwikkeling van evene-
menten, congressen en placemaking. 

 Een kleine bijdrage wordt verwacht vanuit 
verkoop merchandise waarbij ervan uit wordt 
gegaan dat vanaf 2022 de merkrechten in bruik-
leen aan Breda Marketing zijn gegeven en er 
commerciële producten vanuit het merk Breda 
ontwikkeld kunnen worden. 

ONZE VRAAG AAN DE GEMEENTE
We vragen aan de gemeente een groei injectie 
van € 768.000 euro naar € 1,5 miljoen. Een injectie 
die deels Breda Marketing in staat stelt verder te 
professionaliseren en grotendeels ten goede komt 
aan de stad door samenwerking en een integrale 
aanpak. 

Het is geen platt e vraag voor meer geld. Wel om 
commitment voor de lange termijn, de juiste too-
ling (gebruikrechten merk) en middelen die horen 
bij de ambities van de stad en die ons in staat stel-
len verder te professionaliseren. 

En zoals in onze uitgangspunten (1.4.) is weer-
gegeven: het is niet alleen marketing, er moet ook 
worden waargemaakt wat je belooft . We willen 
samenwerken om te concretiseren wat er in breder 
perspectief bijdraagt aan het bereiken van het 
verhaal van Breda. Wat voel, zie en beleef je in 
2030 anders dan vandaag de dag ten aanzien van 
de ambities: grenzeloos, groen en gastvrij dat ons 
onderscheidend maakt in binnen- en buitenland 
voor de specifieke doelgroepen?

››››› We willen samenwerken 
om te concretiseren wat er in 
breder perspectief bijdraagt aan 
het bereiken van het verhaal 
van Breda. 

BRANDING
Imago
Merk
Verhaal van Breda: 
3G's

MARKETING
Doelgroepgericht

Promotie
Acquisitie

Klantenbinding
Monitoring

MAKING
Gastheerschap

Programmering en evenementen
Openbare ruimte bv. pop-up

Stedelijke ontwikkeling
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