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BREDABREDA

“We verbinden oude en 
nieuwe trots”

“Onze mentaliteit 
maakt Breda uniek en 

onderscheidend”

Samen,
de stad van morgen bouwen
De meerjarenstrategie van Breda Marketing

“Samen zetten we een 
positieve beweging 

in gang”
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BREDA

Een stad waar kwaliteit van leven voor iedereen voorop staat. 
Waar het leven wordt gevierd en waar iedereen welkom is. In 
Breda staan we open voor elkaar en kijken we naar anderen om. 

Zo ontstaan nieuwe vriendschappen en succesvolle samenwerkingen. 
Creativiteit zit in onze genen. Door samen vrijer en anders tegen 
dingen aan te kijken, ontstaan nieuwe ideeën, kansen en verbindingen. 
Dat maakt ons ondernemend. Samen staan we schouder aan schouder 
met onze blik vooruit. We maken het kleine groot door groots te 
verbinden. Impact is waar we naar streven. 
Het betekent heel concreet veranderingen teweegbrengen in Breda 
met een positief effect voor de langere termijn om er te leven, werken, 
leren, investeren en te verblijven. IN
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MANIFEST

1  ALL FOR ONE, ONE FOR ALL   

2  NIEUWE VERBINDINGEN BRENGEN CREATIVITEIT

3  HET MERK IS EEN GROOT EN OPEN PROCES

4  IN BREDA HETEN WE JE HARTELIJK WELKOM

5  WE MAKEN IMPACT

6  ONDERNEMERSCHAP

7  STICK TO THE BIG PLAN 

ZEVEN PRINCIPES OM SAMEN TE BOUWEN AAN DE 
STAD VAN MORGEN.

creativiteit 
als middel 
voor ver-
andering”

“

M
A

N
IF

ES
T



6 7

MANIFESTMANIFEST

V
O

O
RW

O
O

RD

1 ALL FOR ONE, 
ONE FOR ALL
Een sterk merk is gebaseerd op sterke 

keuzes. We maken duidelijk waar de stad voor 
staat en stemmen ambities af. Hoe duidelijker, 
hoe beter begrepen en dus hoe makkelijker 
men kiest voor Breda. We hebben een hart 
voor Breda. De stad, het merk gaat voor alles. 
Onderlinge samenwerkingen moeten leiden 
tot waardetoevoeging aan het merk Breda. Op 
korte maar zeker ook op de lange termijn. We 
maken een slimme, gezamenlijke agenda met 
goede afspraken en budgetten. We zetten 
eigen belang opzij en gaan naast het denken 
vooral doen. En vieren samen de successen. 

2 NIEUWE VERBINDINGEN BRENGEN 
CREATIVITEIT
De wereld is gebaat bij een rijkdom 

aan wereldbeelden. Daarom zijn we altijd 
op zoek naar mensen met uiteenlopende 
achtergronden en perspectieven. Ons 
inclusiviteitsprincipe komt terug in de 
manier waarop we partners en bewoners 
met uiteenlopende achtergronden en 
wereldbeelden een podium geven. 

Zo vergroten we de diversiteit en dus ook de 
creativiteit binnen Breda. Creativiteit is nogal 
een ding. Het zal je verbazen hoe dichtbij je 
het kunt vinden en hoe ver je er mee kunt 
komen. Laat die creativiteit toe. Omarm de 
chaos. Zeg wat je bent en ben wat je zegt. 

3 HET MERK IS EEN GROOT EN OPEN 
PROCES
Samen laten we zien wat we aan het 

doen zij en voor wie. Transparant en recht 
door zee. Het merk Breda neemt je mee in het 
proces door met regelmaat uitkomsten van 
het merk te laten zien. Hierbij stellen we altijd 
de vraag: hoe kun jij in deze fase een bijdrage 
leveren aan het merk en de stad? Het proces 
wordt onderbouwd door onderzoeken en 
data. Zo wordt het merk steeds zichtbaarder 
en begrijpelijker. 

4 IN BREDA HETEN WE JE HARTELIJK 
WELKOM
In iedere tekst of foto moet een aantal 

zaken (kernwaarden) altijd doorklinken. 
We zijn immers hartelijk en creatief. Om dit 
profiel zichtbaar en voelbaar te maken voor 

bewoners, bedrijven, talenten en bezoekers 
moeten we alles inzetten om in woord en 
beeld de vaste waarden door te laten klinken. 
Authenticiteit is een must, want welkom 
heten ze je overal. 

5 WE MAKEN IMPACT
We gaan zaken in beweging zetten. 
Zaken en ideeën die nieuw of 

vernieuwend zijn. We tillen ze samen op en 
laten ze vliegen. We verbinden ze en laten 
ze los. We geven ze zorg en aandacht. Zo 
kunnen we de wereld laten zien waar we in 
Breda samen toe in staat zijn. 
We beoordelen elk idee of detail op de 
gevolgen en houdbaarheid voor de komende 
decennia. Ons milieu speelt daarbij een uiterst 
belangrijke rol. We mijden vluchtige zaken en 
trends en kiezen in plaats daarvan voor een 
mix van innovatie en houdbare kansen. Voor 
mens en stad. Daarbij dient strengheid een 
vaste waarde in het verdere proces te krijgen 
om elkaar continu te challengen. 

6 ONDERNEMERSCHAP
Bezig blijven met de regels van 
vandaag gaat de toekomst niet 

naderbij brengen. Ondernemen om 
duurzaamheid dichterbij te brengen wel. 
Ondernemen is van niets iets maken. Slim 
technologie toepassen. Denken en vooral 
doen. Experimenteren is een must. En hen 
die daarvoor hun nek uitsteken, moeten we 
de samenwerkingen bieden om die kansen te 
pakken. Ondernemerschap bloeit in een goed 
ecosysteem. 

7 STICK TO THE BIG PLAN
Breda heeft veel kwaliteiten, scoort 
gemiddeld op nationale lijstjes, maar 

blinkt nergens in uit. Dat veranderen vergt 
een uitgekiende strategie en een doordachte, 
slimme en creatieve aanpak. Hiervoor is 
het nodig mensen, organisaties, clubjes en 
instellingen samen te brengen. Maar ook 
vasthouden aan het plan. Maak langdurige 
afspraken op basis van zorgvuldig en relevant 
onderzoek. Zo kom je niet voor verrassingen 
te staan.
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Dit is de citymarketingstrategie van Breda Marketing. Een 
meerjarenstrategie die we samen met de stad invullen en 
uitvoeren voor een duurzame toekomst van Breda. 

Breda Marketing ging in 2017 van start om versnippering van 
middelen en identiteit te voorkomen en boekte talloze resultaten. 
De resultaten zijn beschreven in het evaluatieverslag van de 
meerjarenovereenkomst 2017-2021. We experimenteerden, leerden 
én bouwden een nieuwe organisatie. We wonnen de SMART Tourism 
Award, een Indigo award voor het ontwerp van onze eerste campagne 
en staan in de top 10 van best bezochte steden in Nederland. V
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VOORWOORD

Nu dient de volgende fase zich aan. Een fase
met verdieping én een aangescherpte merk-
strategie in lijn met de ambities van de stad. 
Met als doel het versterken van de (inter)
nationale herkenbaarheid en aantrekkelijkheid 
van Breda en de regio om daarmee bedrijven, 
talenten, bewoners en bezoekers aan te trek-
ken en te verbinden. Om de strategie voor de 
komende jaren mede te bepalen, sprak Breda 
Marketing met veertig bewoners, bezoekers, 
bedrijven en talenten. Hun advies: maak 
keuzes die opzien baren en durf te vernieuwen. 

Breng daarvoor partijen samen en werk 
met concrete plannen. Deze adviezen, de 
ervaringen van vier jaar citymarketing, het 
verhaal van Breda, de nieuwe omgevingsvisie 
en economische visie, trendonderzoek en vele 
gesprekken leidden tot een aangescherpte 
strategie voor de komende jaren. Uiteraard 
gecombineerd met een gezonde dosis 
ambitie.

Wij geloven in Breda. De stad barst van 
creativiteit en sociale initiatieven en dat 
willen we benutten. Met een doordachte, 
creatieve aanpak en door het samenbrengen 
van denkers en doeners zetten we de stad 
in beweging met verrassende projecten en 
ideeën. Zo laten we de wereld op Bredase 
wijze zien hoe we impact maken voor elkaar, 
de stad en de volgende generaties. 

samen is 
bij ons 
geen loze 
belofte”

“
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Deze mentaliteit is leidend om Breda in binnen- en buitenland te 
promoten. Om bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten aan ons te 
binden, realiseren we de komende jaren een zichtbare plek voor Breda 
in binnen- en buitenland.
We bevinden ons in een krachtig concurrentieveld tussen steden 
en regio’s. Om aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van de stad 
te borgen, móeten we blijven investeren in de stad en haar aanbod. 
Samen brengen we de stad vooruit. 

Met de huidige financiering is Breda Marketing in staat een 
professionele organisatie neer te zetten en het merk Breda duurzaam 
en creatief, met oog voor maatschappelijke opgaven, verder inhoud en 
vorm te geven.

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 vier 
jaar, als een eerste mijlpaal op weg naar 2030. Jaarlijks stellen we 
een jaarplan op en maken we onze stappen concreet. Zo blijven we 
adaptief en kunnen we bijsturen en aanscherpen wat in deze tijd 
noodzakelijk is. Stap voor stap werken we aan een krachtig merk. 

Hildegard Winnubst – Assies - Directeur-Bestuurder Breda Marketing

maak keuzes 
en durf te 
vernieuwen”

“
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we 
verbinden 
oude en 
nieuwe 
trots”

“

CITYMARKETING

WAAROM BREDA MARKETING

Breda is een geliefde stad en kent vele trotse Bredanaars. We 
houden hier van het leven. De trots van de stad is gebaseerd op 
het eeuwenoude verhaal van de Nassaus dat ons meeneemt in 

de overgang van de middeleeuwen naar de renaissance. Architectuur 
en kunst krijgen een andere, spectaculaire gedaante. Rondom de 
Nassaus en Breda ontstaat een Europees netwerk van invloedrijke 
kunstenaars, wetenschappers en denkers. Het is ook een verhaal met 
een moraal dat impact maakt. Uit de nieuwe ideeën over de mens 
als individu ontstaan de reformatie en – veel later – mensenrechten 
en democratie. Een verhaal met grote aantrekkingskracht en unieke 1.
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contrasten. Een verhaal dat we anno 2022 
koesteren. 
  
Anno 2022 staat Breda voor een groot-
stedelijke schaalsprong en complexe 
maatschappelijke uitdagingen. Denk aan 
opgaven als klimaatverandering, de transitie 
op het gebied van energie en mobiliteit, 
schaarste in talent en de noodzaak van een 
circulaire economie. Opgaven die niet los van 
elkaar op te lossen zijn. Zoals ook historie en 
toekomst niet los van elkaar gezien kunnen 
worden. 

Wil Breda naar de toekomst toe ook opzien 
baren, dan moeten we anders denken, anders 
doen. Er zijn focus, een aangescherpt narratief 
en creativiteit nodig. In 2016 is het Verhaal van 
Breda opgetekend waarin de ambities van de 
stad voor de toekomst zijn bepaald. De stad 
koos voor Groen, Gastvrij en Grenzeloos. Ook 
wel bekend als de drie G’s. Met deze pijlers en 
de door de gemeente vastgestelde, inhoudelijke 
beleidsdoelstellingen wordt de richting bepaald.

De afgelopen jaren heeft Breda Marketing het 
merkverhaal aangescherpt en de mentaliteit 
van Breda eraan toegevoegd. Om creatiever en 
intensiever om te gaan met de opgaven van de 
stad. Het voor iedereen duidelijk te maken en zo 
het effect en ons onderscheidend vermogen van 
onze gezamenlijke inspanningen te optimaliseren. 

Wij vertalen de ambities van Breda naar een 
merkstrategie die we samen met de stad invullen 
en uitvoeren. Een stad die nadenkt over de 
toekomst. We moeten op zoek naar oplossingen 
die balanceren tussen welzijn en brede welvaart, 

CITYMARKETING

zodat we bouwen aan een stad voor nu, 
straks en de volgende generaties. Samen 
met Bredanaars ‘stad maken’ vanuit onze 
eigen kracht en daarmee opzien baren en 
onze aantrekkingskracht vergroten voor 
internationale talenten, bedrijven, bewoners 
en bezoekers.

“de 3G’s 
staan aan 
de basis”
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ONZE KIJK OP CITYMARKETING 

Eén stad, één merk. Wij zijn 
verantwoordelijk voor de positionering 
van Breda. Wij sturen op het 

merkverhaal en onze mentaliteit. Dat is wat 
ons verbindt en verenigt. Onze focus ligt 
op die verhalen, mensen en activiteiten die 
passen bij de pijlers van het ‘Verhaal van 
Breda’. Daarbinnen maken we heldere keuzes 
die passen bij de opgaven van de stad, om 
meer maatschappelijke en sociale impact te 
maken. Samen brengen we een beweging op 
gang. 
Die maken we de komende jaren zichtbaar, 
voelbaar, en beleefbaar met de volgende 
ambities voor 2030:

• Grenzeloos: Breda is de internationale 
hotspot van toegepaste technologie 
en creativiteit van Europa met goede 

internationale treinverbindingen. De motor 
om de innovatiekracht en creativiteit van het 
midden- en kleinbedrijf te versterken door nieuwe 
technologieën toe te passen die het dagelijks 
leven van mensen verrijken. 
• Groen: Breda is de eerste historische Europese 
stad in het park om gezond te leven, verblijven, 
studeren en werken. Een stad waar duurzaamheid, 
gezondheid en kwaliteit van leven hoog in het 
vaandel staan en die elke dag verrast. Met de 
allure van een grote stad én het gemoedelijke van 
een dorp. 
• Gastvrij: Breda is de meest gastvrije stad 
van Nederland. 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. 

De stad is ons speelveld & podium. 
Het speelveld en podium om de maatschappelijke 
uitdagingen te lijf te gaan en te bouwen aan 
onze reputatie. Zo willen we steeds meer mensen 
bewust maken van de urgentie om in actie te 
komen. Dat gaat niet vanzelf. Iets moet ons 
informeren, inspireren en activeren. Daar zijn 
experiment en creativiteit voor nodig. En plekken 
waar je die kunt laten zien. Als dat gebeurt, 
hebben we een beweging, ontstaat verandering 
en creëren we nieuwe trots, die, als we dat 
goed faciliteren, niet te stoppen is. De perfecte 
ingrediënten om impact te maken en het merk 
Breda krachtig op de kaart te zetten. 

Wij geloven in samen. 
Een verhaal vertellen 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. 

CITYMARKETING

‘Samen’ is onze kern, het hart, het middelpunt van 
ons merk. We bedenken 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 innovatiekracht 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 
of het element ‘samen’ toevoegen aan projecten.

Samen met het Bredase netwerk van creatieve 
denkers en doeners, kennisinstellingen, 
bedrijfsleven, overheid en bewoners gaan we 
experimenteren, creëren en innoveren om 
het merk vorm en inhoud te geven. Op allerlei 
mogelijke plekken: binnenstad, wijken, scholen, 

parken, op daken en het water. Samen maken 
we stad. 

Design Team 
Samen is bij ons geen loze belofte. In 2021 
richtten we het Breda Marketing Design Team 
op. Een wisselend team van ontwerpers en 
makers met diverse expertises om het merk 
te ontwikkelen en om gebruik te kunnen 
maken van de laatste kennis, kunde en 
technologieën.  Samen geven we vorm en 
inhoud aan het merk. Inmiddels telt het team 
meer dan 20 ontwerpers en bureaus.



18 19

C
IT

Y
M

A
RK

ET
IN

G
C

IT
Y

M
A

RK
ET

IN
G

C
IT

Y
M

A
RK

ET
IN

G

ONZE ROLLEN

De stad heeft veel ambitie voor de grote 
maatschappelijke opgaven. Om dat 
met één stem naar buiten te brengen 
en Breda eenduidig te positioneren en 
profileren, richten wij ons de komende 
jaren op het vergroten van bereik en 
samenhang in marketing, communicatie en 
merkversterkende activiteiten van de stad. 
We brengen focus aan zodat we opvallen in 
binnen- en buitenland en de nodige aandacht 
krijgen. Het merk vormt altijd de basis.

Breda Marketing vervult verschillende rollen 
om dit te bereiken:

Regisseur van het merk Breda
Breda Marketing zal de komende jaren het 
merk Breda doorontwikkelen, activeren 
en bewaken zodat het zichtbaarder 

wordt en Breda eenduidig en krachtig op 
de (internationale) kaart zet. We gaan 
samenwerkingen aan met ontwerpers, partners, 
communities, netwerken en bewoners om het 
beeldmerk toe te passen en uit te dragen. Het 
beeldmerk is weliswaar de afgelopen jaren 
aangescherpt, maar het staat nog steeds voor 
dezelfde belofte: Breda brengt het samen. 
Ook ontwikkelden we het merkverhaal waarin 
de mentaliteit van Breda centraal staat. De 
Bredase mentaliteit willen we tonen aan diverse 
doelgroepen. We vergroten het draagvlak en 
versterken het imago van de stad. 

Verbinder & aanjager
Om haar ambities waar te maken en nieuwe trots 
aan te jagen, zal de stad moeten investeren, 
inspireren en bewoners, ondernemers, 
creatievelingen en talenten activeren. Wij 
dragen daaraan bij door te adviseren, faciliteren 
en verbinden. We zoeken nadrukkelijk de 

samen-
brengen van 
denkers en 
doeners”

“
lokale samenwerking op. We willen dan 
ook gezien worden als een waardevolle 
samenwerkingspartner en verbinder. We jagen 
nieuwe proposities aan, brengen programma’s 
in lijn, starten coalities en tillen bestaande 
proposities naar een hoger niveau. Zo ontwikkelen 
we een duurzaam ecosysteem waar co-creatie 
en vernieuwing vorm krijgen en bouwen we 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 doelgroepen. Dat betekent: 
samen investeren én samen successen vieren. 
Die samenwerking vindt plaats op merk- en 
projectniveau, rondom het aantrekken van 
congressen, activiteiten en evenementen of 
via specifieke partnerbijeenkomsten. Met het 
vergroten van betrokkenheid bij activiteiten 
bouwen we aan draagvlak voor een gezamenlijke 
strategische agenda. We vergroten de 
concurrentiekracht van de stad.

CITYMARKETING

Kennis- & datapartner
Meten is weten. Er zijn al veel kennis en data 
beschikbaar. Met de juiste data zijn we beter 
in staat onze doelgroepen te informeren, 
inspireren en activeren. Wij delen onderzoek 
en kennis om samen tot een integrale 
strategie en uitvoering te komen. Hierbinnen 
jagen we nieuwe verhalen, producten en 
diensten aan die aansluiten bij motivaties 
en behoeften van doelgroepen. We zetten 
middelen in om impact te monitoren en 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. In 2023 ontwikkelt 
Breda Marketing de monitoring van de 
effectiviteit van haar inspanningen door, om 
de juiste streef- en prestatie indicatoren te 
ontwikkelen waarop we beter kunnen sturen. 
We vergroten de meetbare impact in én van 
de stad.  
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CITYMARKETING

HOE EEN STAD WERKT

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 
waardevolle belevenissen, online en offline. 
Het is dus een mix van alles. Als een stad niet 
goed werkt en niet gericht is op de toekomst, 
dan voelt die ook niet goed. We moeten dus 
waarmaken wat we beloven. 

• 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 belevingswaarde 
en het aanbod wordt continu bijgesteld aan de 
veranderende behoeften van haar gebruikers 
en de trends in de maatschappij. Een hoge 
belevingswaarde vergroot de betekenis en de 
identiteit van de stad en motiveert gebruikers 
om terug te komen.  De stad voelt goed.

“SAMEN MAKEN WIJ DE STAD. IEDERE DAG 
OPNIEUW.”

IMPACT
verrassend

&
onderscheidend

INSPIREREN
Mix van kwalitatief aanbod, 
openbare ruimte en events

WEGWIJS MAKEN
Cityhospitality, bewegwijzering, VVV,

duurzame diensten & producten

IN BEWEGING
Bereikbaarheid, toegankelijkheid,

schoon, heel & veilig

Em
otioneel aantrekkelijk

& relevante beleving

Technologisch overtuigend

& gebruiksvriendelijk
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iedere dag 
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Al vanaf het moment dat de Mark en de Aa in elkaar opgingen 
en samen de ‘Brede Aa’ vormden, is Breda een stad waar 
dingen samenkomen. Onze ligging en de vele verbindingen 

geven de stad een grenzeloos en internationaal karakter. Toegepaste 
technologie en creativiteit vormen hier de economische motor. De 
Mark en de Aa, in combinatie met de talloze parken en bossen van 
Breda en zijn dorpskernen, maken Breda tot een groene en leefbare 
stad. Bekende en onbekende gezichten borgen het gastvrije karakter 
van Breda, waar elkaar ontmoeten centraal staat. Zo ontstond al 
lang geleden het verhaal van een stad waar steeds weer nieuwe en 
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merk Breda”

verrassende combinaties gevormd worden. 
Dit zien we ook terug in het straatbeeld. In 
de stedelijke ontwikkeling kiest Breda met lef 
voor verrassende combinaties van historische 
en moderne, van traditionele en nieuwe 
functies. Combinaties die leiden tot innovaties 
en contrasten. Breda brengt het samen!

MENTALITEIT

Breda wil een grenzeloze, groene en gastvrije 
stad zijn. Dat willen we vorm en inhoud geven 

door onze mentaliteit aan de wereld te tonen. De 
stad barst van creativiteit en hartelijkheid en dat 
willen we benutten. Met een doordachte creatieve 
aanpak en door het samenbrengen van denkers 
en doeners zetten we de stad in beweging met 
verrassende projecten en ideeën. Zo kunnen 
we de wereld laten zien hoe we in Breda samen 
impact maken voor elkaar, de stad en de volgende 
generaties. Onze mentaliteit maakt Breda uniek 
en onderscheidend en komt tot uiting in de 
succesformule:

“
• Hartelijk is onze instelling. In Breda staan we 
open voor elkaar en kijken we naar anderen 
om. Zo ontstaan nieuwe vriendschappen en 
succesvolle samenwerkingen.
• Creatief zit in onze genen. Door vrijer en 
anders tegen dingen aan te kijken en open 
te communiceren, creëren we onverwachte 
zaken. Zo ontstaan nieuwe ideeën, kansen en 
verbindingen.
• Impact is waar we naar streven. Het betekent 
in deze strategie heel concreet veranderingen 
teweegbrengen met een positief effect voor de 
langere termijn.

BEELDMERK & MERK ONTWIKKELING

Het beeldmerk bestaat uit de drie kruizen van 
Breda. We gaan het beeldmerk op nog meer 
plekken in de stad introduceren en bouwen 
(communicatie)dragers van het merk voor meer 
zichtbaarheid en herkenbaarheid. Onze online 
kanalen, die de identiteit van Breda op een 
treffende manier uitdragen naar de verschillende 
doelgroepen, ontwikkelen we de komende jaren 
verder door. Zo maken we iedereen in de stad en 
online wegwijs in waar het merk Breda voor staat. 
We zorgen ervoor dat de juiste boodschap, bij de 
juiste persoon, via het juiste kanaal op het juiste 
moment komt. Het liefst zo persoonlijk mogelijk. 
Daarvoor maken we keuzes wat betreft budget, 
inzet en energie. We gaan niet met hagel schieten 
maar gericht, effectief en efficiënt communiceren. 
Het merkverhaal staat altijd aan de basis. In alles 
wat we doen. Dat is wat ons bindt. Het is ons 
kader waarbinnen we keuzes maken om onze 
impact te vergroten. Hoe weten we of we altijd 
de juiste keuze maken? Dat weten we niet. Maar 
we kiezen wel, gaan experimenteren en (buyer 
persona) onderzoek doen om steeds beter te 
begrijpen hoe we waarde creëren op de langere 
termijn. 

MERKKANAAL

De komende jaren bouwen we op 
explorebreda.com aan een podium van al die 
unieke lokale verhalen en showcases van 
Bredase ondernemers, bewoners, organisaties 
en kennisinstellingen die bouwen aan de stad 
van morgen. Een lokale gids met Bredase 
content. Met de beste verhalen en beelden 
van Bredanaars informeren, inspireren en 
activeren we samen onze doelgroepen in 
Breda en daarbuiten. Met sociale media 
zetten we dat verder kracht bij en voeren 
we het gesprek. We maken de verhalen uit 
Breda deelbaar door diverse hotspots op 
een slimme manier uit te lichten. En dit op 
een manier die stimuleert om het verder te 
delen. Door (hyper)personalisatie bouwen 
we aan een duurzame relatie en verhogen 
we betrokkenheid en tevredenheid van de 
doelgroepen. Door de jaren heen kijken 

HET MERK BREDA
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we ook hoe we digitale innovaties kunnen 
toepassen in onze activiteiten, in lijn met de 
ambitie van de stad om een hotspot te zijn 
voor toegepaste technologie en creativiteit.

OP WIE WE ONS RICHTEN 

Om het verhaal van en het merk Breda te 
versterken, 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 internationalisering 
van de stad duurzaam vorm en inhoud te 
geven. Daarvoor hebben we stadsmakers 
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 de ‘Creative City 
Lovers’ centraal, als een rode draad door de 

een stad 
waar 
kwaliteit van 
leven voorop 
staat...

“

vier doelgroepen. Met onze promotie, aanbod en 
marktbewerking richten wij ons 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. 
‘Creative City Lovers’ zijn koplopers die in actie 
komen en verandering zelf vormgeven. Jong en 
oud. Praktisch en academisch opgeleid. Doeners 
en denkers. Ze hebben allen een missie en 
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. ‘Creative City Lovers’ 
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. 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 willen anderen 
inspireren, hun recept voor verandering. Ze 
zoeken dan ook steden die oplossingen zoeken 
en impact willen maken. Steden waar kwaliteit van 
leven voorop staat en oog is voor een leefbare 
wereld, nu en straks.
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We activeren het merk bij bewoners, bezoekers, bedrijven 
en studenten. De laatste twee scharen we samen onder de 
doelgroep talenten. Per doelgroep stellen we een strategie 

op en bepalen we hoe we hen het beste kunnen bereiken. Dat doen 
we op basis van doelgroeponderzoek, profielen en klantreizen. Op 
basis van drijfveren, behoeften en inzichten ontwikkelen we jaarlijks 
een pr-, campagne-, content-, media- en influencerstrategie om Breda 
bij hen onder de aandacht te brengen. We beoordelen of we binnen 
die doelgroep in moeten zetten op het beïnvloeden van de reputatie 
van Breda en de regio of op 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 
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bewoners 
actief 
betrekken 
bij onze 
storytelling”

“

stimuleren bepaalde buurten en/of regio’s 
te bezoeken en door talenten (doelgroep 
bedrijven en studenten) te stimuleren zich te 
vestigen in Breda.

TROTSE BEWONERS

Breda Marketing richt zich op alle 185.000 
Bredanaars. Zij zijn onze ambassadeurs, zij 
maken Breda. Trotse Bredanaars die het 
Breda van vandaag een dikke acht geven. 
De stad heeft grote opgaven voor de 
toekomst en heeft hen nodig om die hoge 

score te behouden en samen aan de slag te gaan 
met de opgaven. Bredanaars willen we enerzijds 
actief betrekken bij het vermarkten van de stad 
en anderzijds betrekken bij de positieve beweging 
die we in gang zetten om nieuwkomers zich 
thuis te laten voelen. Meer specifiek richten wij 
ons op hen die open staan voor vernieuwing 
en verandering: de ‘Creative City Lovers’. Door 
hen te betrekken, willen we oude en nieuwe 
trots verbinden. Daardoor ontstaan spannende 
contrasten waardoor onze aantrekkingskracht 
toeneemt. 

• Gezonde bewoners 
Bewoners willen we inspireren en verleiden om 
het oude (meer) te koesteren en het nieuwe te 
ontdekken. Onbekend maakt immers onbemind. 
We maken bewoners wegwijs en brengen hen 
in beweging. Uit gewoonte gaan we altijd naar 
dezelfde plekken maar de stad en de regio 
hebben zoveel te bieden. We willen bewoners 
in beweging brengen, wandelend en op de fiets, 
om Breda verder te ontdekken. Bewegen draagt 
immers bij aan veel verschillende doelen, van 
duurzame mobiliteit tot gezondheid, en van 
vermindering van eenzaamheid tot vergroening.   
Dat betekent ook dat we de ambitie hebben 
om bewoners hun eigen stad en regio te laten 
ontdekken met daarbinnen aandacht voor het 
creatieve, culturele- en natuuraanbod verspreid 
over de stad. We verleiden hen naar minder 
bekende plekken. 
Daaromheen activeren we wandel-, vaar- 
en fietsroutes samen met partners in de 
vrijetijdssector en natuur. We zetten data en 
verschillende communicatiekanalen in om 
bewoners te bereiken. 

Samen creëren we een beweging die het 
gastvrijheidsdomein inzet voor maatschappelijke 
waardecreatie (Leisure for a better society en 
Agenda Bewuste Bestemmingen). We willen ook 
kijken of we het ‘werklandschap’ hieraan kunnen 
verbinden door buiten werken te stimuleren. 

• Internationale bewoners
Breda is een internationale stad. Een groeiend 
aantal internationale talenten en expats vestigt 
zich in Breda. Ook hen willen we welkom heten en 
betrekken bij de opgaven van de stad, zodat ze 
zich snel thuis en verbonden voelen. We zoeken 
de verbinding met de internationale community, 
inspireren hen de stad te ontdekken en betrekken 
hen bij activiteiten als placemaking bij o.a. ‘t 
Zoet. De komende jaren willen we Breda sterker 
positioneren als internationale en gastvrije stad. 

We zoeken de samenwerking op met 
onder andere de internationale community, 
onderwijsinstellingen als International 
School Breda, Avans, Breda University of 
Applied Sciences, het Expat Centre en Breda 
International.

Wat willen we bereiken?
De liefde voor de stad willen we benutten 
door bewoners actief te betrekken bij onze 
storytelling en te verbinden aan duurzame 
opgaven van de stad. Er zit volop kennis, 

HOE WE IMPACT MAKEN
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kunde en creativiteit in de stad. Die moeten 
we beter benutten. Samen laten we zien 
waar Breda voor staat, wie we zijn en hoe we 
de kracht en creativiteit van bewoners en 
communities (o.a. Stad in het Park) inzetten 
om samen stedelijke en maatschappelijke 
vraagstukken in beweging te zetten. Door 
samen te vertellen wat we (on)alledaags doen 
en wat Breda zo’n aantrekkelijke stad maakt, 
willen we nieuwe trots aanjagen.

Op onze eigen platforms zetten we tenminste 150 
(on brand) verhalen van (internationale) Bredase 
impactmakers en initiatieven in de spotlights. Zo 
verhogen we de bekendheid van het merk Breda 
onder (internationale) Bredanaars. Door bewoners 
te betrekken bij tenminste tien projecten, 
activeren we hen bij het vorm en inhoud geven 
aan groene, gastvrije en innovatieve opgaven. 
Het streven is dat in 2026 de 
bewonerstevredenheid hoger is dan een acht 
(Bewonerspanel gemeente Breda), ook onder 
de internationale inwoners en we streven naar 

een top 5 plek van Gezondste steden in 
Nederland.

DUURZAAM BEZOEK

Breda Marketing wil als aanjager en verbinder 
een actieve en sturende rol nemen om samen 
met partners duurzaam bezoek op de kaart 
te zetten door een gezamenlijke visie te 
vormen en het aanbod te vernieuwen. Breda 
laat een groot potentieel liggen. Alleen al op 
ons historische profiel is menig stad jaloers 

en toch zijn we erin geslaagd dit het best 
bewaarde geheim van Breda te maken. Onze 
koninklijke wortels herbergen een verrassend 
verhaal dat gaat over liefde en oorlog. Over 
machtige mannen en sterke vrouwen. Over 
vrijheid en verbondenheid. Verhalen die sterk 
ons DNA hebben bepaald en ons inspireren 
om de geschiedenis van de stad te verbinden 
met de toekomst. Deze verhalen moeten we 
beter benutten. 
Anderzijds willen we vernieuwing, 
vergroening en verduurzaming van het 

duurzaam 
onderzoek 
is het 
nieuwe 
normaal”

“
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aanbod, programma en evenementen 
aanjagen zodat spannende contrasten 
en belevingen ontstaan, passend bij de 
behoeften van de hedendaagse bezoekers en 
het merk Breda. Binnen de ontwikkelopgave 
van de stad ligt veel ruimte om ons profiel 
als duurzame stad sterk te ontwikkelen. Die 
moeten we slim benutten en etaleren. Door 
in te spelen op relevante trends trekken we 
een ander type bezoekers aan. Zij die historie 
waarderen en tegelijkertijd geïnspireerd willen 
worden, willen ontdekken en verandering 
omarmen. Kansen die voor het oprapen liggen 
en die we moeten benutten in de nieuwe 
opgaven van de stad.

Hoe we hen bereiken?
De tijd is aangebroken dat duurzaam bezoek 
het nieuwe normaal is. De komende jaren 
gaan we hier sterker op koersen en duurzaam 
bezoek sterk etaleren op onze kanalen en in 
onze campagnes, content en pr. Bezoekers 
zijn welkom, maar moeten toegevoegde 
waarde bieden aan de stad Breda. Daarnaast 
moeten we niet vergeten dat bewoners ook 
bezoekers van het vrijetijds- en cultureel 
aanbod zijn. 

Hoe brengen we het samen?
Met hoogwaardige onderwijspartners als 
Breda University of Applied Sciences, Avans, 
De Rooi Pannen, St. Joost en Curio is het 
eigenlijk ook vanzelfsprekend dat Breda 
een ´frontrunner´ wordt als het gaat om 
duurzaam bezoek. Daar een visie op vormen 
en er vervolgens uitvoering aan geven, is het 
doel. 

Om deze ambitie waar te maken, heeft Breda 
Marketing reeds het ´Bezoekersplatform´ 
opgericht, voortgekomen uit de Taskforce 
Coronaherstel. Dit omvat het geheel van 
de domeinen toerisme, recreatie, leisure, 

hospitality en evenementen. Een domein 
met grote economische en maatschappelijke 
betekenis dat draait om zowel bezoekers als 
bewoners. Samen met partners uit het veld 
van cultuur (SCOB), retail (SOFB), horeca, 
Hoteloverleg, evenementensector, Leisure 
overleg en onderwijs (Breda University of Applied 
Sciences en De Rooi Pannen) ontwikkelen we 
een gezamenlijke marketingstrategie vanuit 
het merk Breda en jagen we verduurzaming en 
vernieuwing van het aanbod aan.  Zo ontstaat 
ook betere afstemming en data- en kennisdeling. 
Daarin trekken we ook samen op met 
VisitBrabant, NBTC, regiopartners (o.a. Zundert, 
Oosterhout en Drimmelen) en onze collega 
citymarketingorganisaties.

Om vernieuwing aan te jagen, initieerden we, 
samen met Stedelijk Museum Breda en partners 
het stadsprogramma Royal Roots, een inspirerend 

meerjarig programma dat de geschiedenis 
en het erfgoed van Breda verbindt aan de 
toekomst.  Samen met de gemeente Breda en 
Breda University of Applied Sciences verkennen 
we of het World Leisure Congres, dat in 2025 
plaatsvindt in Breda, een aanjager kan zijn om 
het huidige aanbod en programma de komende 
jaren op creatieve wijze te verrijken. Om in 2025 
de wereld te laten zien waar Breda toe in staat 
is. Samen vermarkten we Breda als duurzame 
en meerdaagse bestemming en daar profiteren 
bezoekers, ondernemers, bewoners en talenten 
van. In stad en regio. Het streven is om in het 
verlengde hiervan Breda ook voor congressen 
en events als interessante bestemming te 
positioneren. 

Wat willen we bereiken?
Samen met partners ontwikkelen we een visie hoe 
we toerisme inzetten voor de maatschappelijke 

opgaven van de stad door Breda te 
positioneren als een creatieve en duurzame, 
meerdaagse bestemming. 
Om de duurzame bezoeker in binnen- en 
buitenland te bereiken met campagnes, 
content en pr, is een verdiepingsslag 
nodig. Meer datadeling en onderzoek naar 
persona’s, customer journeys en media. 
Internationaal richt Breda Marketing zich 
primair op België en Duitsland. Treinverkeer 
speelt daarin een belangrijke rol. We werken 
samen met o.a. VisitBrabant. Wij sturen op  
meerdaags verblijf,  internationale bezoekers 
en de beoordeling van Breda als duurzame 
bestemming. 

TALENTEN (VER)BINDEN

Om de ambities van de stad te realiseren, 
is creatief talent nodig. Zij die vernieuwing 
omarmen en nadenken over oplossingen 
voor onze maatschappelijke 
opgaven. Daarom richten we 
ons op talenten die de meeste 
meerwaarde bieden voor de 
opgaven van de stad, zijnde een 
bedrijf, startup of student. Maar 
denk ook aan congressen. 
De opgave is om als 
internationale, middelgrote 
stad talent te behouden en 
aan te trekken.  Breda heeft 
veel te bieden. Uit onderzoek 
blijkt dat impactmakers graag 
wonen in leefbare steden waar 
je je makkelijk te voet, met de 
fiets of het openbaar vervoer 
kunt verplaatsen. Steden met 
een rijk cultuurhistorisch, sterk 
cultureel en verrassend aanbod 
en een goede bereikbaarheid. 
Dicht bij het werk wonen, is 
gewenst, evenals een goede 

HOE WE IMPACT MAKEN
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privé-werk balans. Breda is om deze redenen 
in trek maar wordt nog niet als internationale 
stad ervaren. Talent vindt nog moeilijk zijn 
weg naar het bedrijfsleven. 

Hoe brengen we het samen?
Gelukkig kent Breda al veel lokaal en 
internationaal talent. Hen geven we het 
podium om hen te binden en te behouden. 
Zo creëren we trotse ambassadeurs. We 
starten met het in de spotlights zetten van 
huidige creatieve talenten, innovatieve hubs 
als Triplo O, Handpicked en Breda Game 
City, creatieve en culturele broedplaatsen als 
Stek en Havenkwartier, impactmakers zoals 
De Vegetarische Slager en Boerschappen 
en startups als B’Wise en Breda Game 
City.  Breda is daarnaast een internationale 
studentenstad met veel kwalitatieve 
onderwijsinstanties. Denk aan St. Joost, Breda 
University of Applied Sciences, Avans, Curio 
en De Rooi Pannen. Een voedingsbodem van 

jonge talenten en vernieuwende blikken. Ook hen 
zetten we op het podium en we betrekken hen 
actief bij het zoeken naar nieuwe oplossingen 
voor de toekomst. Daarmee bekent Breda 
‘kleur’ en vergroot de aantrekkelijkheid voor 
jong, nieuw talent om zich (blijvend) te vestigen 
in Breda. Breda heeft echter wel een opgave. 
Subsidies voor cultuur nemen af en het aantal 
broedplaatsen in de stad wordt minder. Bovendien 
zijn de jonge talenten op zoek naar inspirerende 
en verrassende omgevingen. Ook daar kan Breda 
meer in uitblinken door meer buiten de lijntjes te 
kleuren. 

In samenwerking met bovengenoemde partijen, 
Breda Business en het bedrijfsleven richt Breda 
Marketing zich vanaf 2023 op het zichtbaar 
maken van creatief talent, jonge start ups, 
impactmakers en de plekken die actief zijn 
binnen de domeinen toegepaste technologie, 
duurzaamheid en creativiteit met de subdomeinen 
creatieve dienstverlening, innovatieve makers 
en entertainers. Zo tonen we onze mentaliteit 
aan de wereld en versterken we het merk Breda 
eenduidig. We starten gezamenlijk onderzoek 
op om onze inzichten te vergroten, strategie te 
bepalen en onze gezamenlijke doelstellingen 
scherp te stellen. 

Wat willen we bereiken?
Breda Marketing ontwikkelt een integraal platform 
op explorebreda.com. Er is dan een homepage 
voor de doelgroepen talenten, aanvullend op 
bewoners en bezoekers. Daar vertellen we de 
verhalen, passend bij het verhaal en het merk 
van Breda. We starten verdiepend onderzoek en 
brengen personaprofielen en klantreizen in kaart. 
Vervolgens doen we een content-, media-, pers- 
en sociale analyse om te bepalen hoe en waar we 
hen kunnen bereiken en beïnvloeden. Ons doel 
is om nieuw talent aan te trekken maar ook om 
talent te behouden voor de stad.

ambitie 
vorm en 
inhoud 
geven...

“ 
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In dit hoofdstuk staan onze marketing- en makinginspanningen 
benoemd voor de komende 4 jaar. Deze voert Breda Marketing op 
projectbasis uit, aanvullend op onze kerntaak zijnde het bouwen 

van een sterk merk. Uitgangspunt is dat we samen invulling geven 
aan dat wat we beloven. Wij jagen aan en verbinden. Het doel is 
dat de kwaliteit van het aanbod, programma en de verhalen eind 
2026 aansluiten bij de drijfveren en behoeften van de doelgroepen 
en het merk Breda. Van alle activiteiten maken we een strategisch 
stadsprogramma voor meerdere jaren, inclusief accenten op 
jaarbasis. De activiteiten worden dus voor meerdere jaren en op 
meerdere schaalniveaus uitgevoerd. Dat maakt citymarketing tot een 
ingewikkeld proces met veel ‘eigenaren’, maar ook tot een belangrijk 
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maatschappelijk en economisch proces, 
waarmee steden op langere termijn het 
verschil kunnen maken. 

Per activiteit benoemen we allereerst 
de ambitie. Waar staan Breda en Breda 
Marketing & haar partners eind 2026? 
Vervolgens geven we aan hoe we deze 
ambitie, op hoofdlijnen, gaan bereiken. In de 
jaarplannen maken we de plannen jaarlijks 
concreet, inclusief projecten per activiteit en 
bijbehorende kpi’s. 

GEBIEDSPROFILERING

Ambitie eind 2026:
Breda Marketing is een gezochte gesprekspartner 
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 
bepalende factoren zijn. Breda Marketing deelt 
graag kennis, kunde en netwerk. Samen met 
partners en makers in de stad kunnen we de 
opgaven in de stad vorm en richting geven. 

In de ontwikkelopgave van de stad richten we 
ons op het aantrekken van nieuwe doelgroepen. 
We vinden het belangrijk om daarbij ook een 
beroep te doen op Bredanaars om samen met 
ontwikkelaars en gebiedsregisseurs nieuwe 
bewoners gastvrij te ontvangen.

Breda heeft 
een groot-
stedelijke 
opgave”

“
Waarom?
Breda heeft een grootstedelijke opgave. Hier 
ligt een enorme kans om het merk Breda op 
vernieuwende wijze vorm en inhoud te geven. 
Ontwikkelaars willen geholpen worden bij 
de profilering van gebieden en projecten, bij 
het aantrekken van de juiste doelgroep en 
de verbinding met het lokale netwerk. Breda 
Marketing kan adviseren en ondersteunen in het 
positioneren van de verschillende gebieden om zo 
het merk Breda te versterken. Ook is het mogelijk 
dat we een regierol pakken in placemaking.

Activiteiten op hoofdlijnen
• Breda Marketing heeft een adviserende rol 
aangaande het marketing- en communicatie-
concept voor deelgebieden zoals Havenkwartier,
SeeligPark en ’t Zoet.
• Samen met partners en bewoners dragen 
we bij aan vernieuwing van het aanbod, de 
openbare ruimte en beleving van een gebied 
(innovatieve en participatieve placemaking).

WAT WE AANJAGEN
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TOERISME & RECREATIE
 
Ambitie eind 2026:
Een ding heeft Covid-19 ons wel 
geleerd. Het roer moet om. De 
vrijetijdseconomie is in 2026 
dan ook duurzaam hersteld. 
Breda Marketing zet zich in om 
samen met haar stakeholders, 
partners en inwoners Breda als 
aantrekkelijke (meerdaagse) en 
duurzame top 10 bestemming 
in de Benelux te ontwikkelen. 
We halen de persoonlijke, lokale 
verhalen op, jagen vernieuwing 
en verbinding van het aanbod en 
programma aan, met een focus 
op internationale allure. We zijn 
de kennisadviseur op het gebied 
van duurzaam bezoek in Breda. 

Waarom?
Covid-19 heeft grote 
economische impact gehad 
op de toeristische sector. Ook 
versterkte het de noodzaak om 
anders te denken en anders te 
doen, wanneer we bezoekers 
willen verleiden naar Breda 
te komen. In 2020 is samen 

met stakeholders en partners een Taskforce 
herstelplan opgericht voor de sector. Daar pakken 
we op door en inmiddels is het Bezoekersplatform 
opgericht. Er liggen veel kansen om Breda sterker 
als aantrekkelijke en duurzame bestemming 
te positioneren, in lijn met trends als ‘live like a 
local’, ‘slow & sustainable travel’ en het landelijk 
Perspectief 2030.  Om aantrekkelijk te blijven 
voor huidige en toekomstige bezoekers is 
ontwikkeling van een passend aanbod cruciaal.

Activiteiten op hoofdlijnen
• We werken samen met het Bezoekersplatform 
de merkstrategie uit naar een strategie voor 
duurzaam bezoek, die bijdraagt aan kwalitatieve 
groei van het aantal bezoekers aan Breda. We 
informeren, inspireren en activeren bezoekers 
in tijd en ruimte. We ontwikkelen thema’s 
en programma’s met internationale allure in 
samenwerking met bewoners, onderwijs en 
overige partners. We onderzoeken hoe het World 
Leisure Congres in 2025 een rol van betekenis 
hierin kan spelen. Hiermee zetten we meteen de 
kennisinstellingen van Breda in de schijnwerper. 
Samen met studenten, creatieve makers, Urban 
Living Lab en onderwijs positioneren we Breda 
als de ‘urban playground for leisure & tourism’ 
van Noordwest-Europa. Dit op basis van een 
meerjarenprogramma met ruimte voor pop-up, 
experiment en verrassing. 

• Binnen bovenstaande strategie ontwikkelt 
Breda Marketing thema’s, routes en nieuwe 
verhaallijnen. 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. 
• Breda Marketing ontwikkelt een 
stadsprogramma in aanloop naar het World 
Leisure Congres 2025 in samenwerking met o.a. 
Breda University of Applied Sciences. 
• Breda Marketing ontwikkelt en realiseert in 
samenwerking met Stedelijk Museum Breda en 
partners, het stadsprogramma Royal Roots dat 
erfgoed verbindt met de toekomst. Een initiatief 
als aanjager voor een nauwere samenwerking 
tussen culturele en toeristische partners om de 
stad Breda en omliggende regio op de kaart te 
zetten.
• Breda Marketing ontwikkelt samen met de 

Stichting Ondernemersfonds Breda een 
marketingplan voor de binnenstad in lijn met 
het merk Breda. 
• Gezamenlijke toeristische marktbewerking 
in samenwerking met VisitBrabant (onder 
andere persontvangsten, beursdeelname, 
site inspections, (merkversterkende) 
productontwikkeling, etc.)
• Blijvende aandacht voor toegankelijkheid, 
inclusiviteit en duurzame mobiliteit.
• Op basis van de verkenning ten aanzien 
van regiomarketing voor LandStad De 
Baronie, mogelijk in samenwerking met de 
Biesbosch, worden plannen gemaakt voor 
verdere samenwerking in de regio. Het doel 
is gezamenlijke marketing voor Breda en de 
regio om op die manier meerdaags verblijf te 
stimuleren.

WAT WE AANJAGEN
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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 
creativiteit verbindt Breda Marketing, 
in samenwerking met stakeholders en 
partners, het verleden en heden op 
innovatie wijze in lijn met groen, gastvrij 
en grenzeloos. 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 Team. 
Zo laden we het merk en laten we zien 
dat Breda een creatieve stad is. 

Waarom?
Cultuur geeft de stad haar verhaal en identiteit en 
draagt bij aan het welzijn van de bewoners. Het 
cultureel erfgoed, de Nassaus die de renaissance, 
de makers en het bourgondische leven naar Breda 
brachten, vormen het DNA van de stad. Het verleden 
van Breda vormt een stevig fundament voor 
ontwikkelingen en vernieuwingen. Anderzijds zien 
we dat rauwe plekken en creatieve broedplaatsen in 
de stad jonge creatieve makers van vandaag de dag 
aantrekken en vernieuwing en verandering aanjagen. 
Cultuur is dus van belang voor het vestigingsklimaat 
en de aantrekkingskracht op (nieuwe) bewoners, 
bezoekers, bedrijven en studenten. Tot slot zijn 
cultuur en creativiteit 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. 
Cultuurmarketing, in de breedste zin, verbindt dus 
domeinen en doelgroepen op creatieve wijze. 

Activiteiten op hoofdlijnen
• Met de culturele partners stellen we een plan 
van aanpak op ten aanzien van collectieve 
cultuurmarketing. Het doel is om 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.
• Breda Marketing stelt een integrale (UIT)
agenda/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 jaagt Breda 
Marketing nieuwe formats en concepten aan 
zoals bijvoorbeeld het Royal Roots concept.
• Breda Marketing brengt het gezamenlijk 
publieksbereik van cultuur en de drijfveren en 
behoeften in kaart.

WAT WE AANJAGEN

• Waar mogelijk zet Breda Marketing 
creatieve, culturele makers en ontwerpers 
in als ‘placemaker’ bij ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten en maakt het 
verleden tastbaar en beleefbaar, passend bij 
deze tijd en het merk. Wij zijn adviserend in 
gebieds- en placemakingtrajecten. 
• 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 
en hun bewoners.

CITYHOSPITALITY

Ambitie eind 2026:
Breda Marketing maakt iedereen wegwijs 
in Breda. We verleiden mensen Breda 
te bezoeken, ontvangen hen gastvrij en 
maken het merk Breda herkenbaar in de 
stad. Samen met partners ontwikkelen we 
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een stadsbreed concept en 
brengen we gastheerschap 
en informatievoorzieningen 
in de stad in lijn met het merk 
Breda. Een omnichannel 
aanpak zoals we dat noemen. 
We ontwikkelen samen 
welkomstconcepten voor 
diverse doelgroepen, adviseren 
de gemeente ten aanzien van 
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. Samen laden 
we het merk op belangrijke 
contactmomenten in de stad. 

Offline
Breda Marketing gelooft in 
een hybride aanpak. On- en 

Online
Ons platform www.explorebreda.com is het 
startpunt voor iedere bezoeker. Het is een 
informerende, inspirerende en activerende gids 
voor iedereen die onze stad bezoekt. Hier begint 
de (merk)beleving. Via de social kanalen is de 
bezoeker altijd op de hoogte van het laatste 
nieuws over wat te doen, waar men moet zijn, hoe 
iets te vinden en waar te verblijven.

Activiteiten op hoofdlijnen
• Ontwikkeling en financiering van fysieke (mini) 

offline-informatie gaan hand in hand. We 
openen een centrale brandstore waar we 
het merk Breda in al zijn creativiteit kunnen 
tonen aan de wereld. Op jaarbasis heeft de 
gemeente Breda € 100.000,- beschikbaar 
gesteld voor de exploitatie van een fysiek 
punt. Dat is zeer uitdagend en dus zoeken we 
ook hier de samenwerking met de stad op. We 
onderzoeken of we op meerdere plekken in de 
stad kunnen werken met mini brandstores om 
bezoekers hartelijk welkom te heten en hen 
te informeren en te inspireren. Zo faciliteren 
we samen met partners in de stad bezoekers 
maximaal op die plekken waar ze zijn. We 
brengen samen met de gemeente Breda de 
wayfinding- en informatievoorzieningen op 
orde en creëren goede mogelijkheden in de 
stad om de zichtbaarheid van het beeldmerk 
van de stad te vergroten (citydressing).

brandstore(s) in diverse sfeergebieden van de 
stad (branded) met lokale ambassadeurs.
• Doorontwikkelen van de online gids, website 
www.explorebreda.com, verkennen boekbaarheid, 
onderzoeken mogelijkheden webshop, uitgifte 
en ontwikkeling plattegronden, sfeergebieden, 
routes die tevens zorgen voor een goede 
spreiding, ontwikkeling goede wayfinding- en 
informatievoorziening in de stad.
• Ontwikkelen gastvrijheidstoolkit en 
training voor onder andere ondernemers en 
frontdeskmedewerkers van hotels. 

• Ontwikkeling van welkomstpakketten voor 
bewoners en internationale studenten.
• Verkenning en financiering ‘Local Guides’ 
in samenwerking met De Rooi Pannen, 
ondernemers en MooiWerk.

WAT WE AANJAGEN
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EVENEMENTEN (-MARKETING)

Ambitie eind 2026:
Breda Marketing bouwt samen met partners aan 
een strategisch evenementenprogramma inclusief 
een pers- en mediaplan. Het programma is voor 
een breed publiek toegankelijk en biedt een 
goede spreiding over doelgroepen, thema’s, tijd 
en ruimte. Daarbinnen pakken we onze rol om een 
aantal strategische evenementen te selecteren en 
vermarkten die het merk Breda versterken. Deze 
(internationale) evenementen zijn verbonden 
aan het DNA van Breda. Het bedrijfsleven, de 
kennisinstellingen en de overheid zijn betrokken 
bij de co-creatie en het evenement kan rekenen 
op een groot draagvlak in de stad.

Waarom?
Evenementen geven de stad extra leven. Ze 
brengen mensen, dromen, ideeën, creaties, 
innovaties, organisaties en plezier samen. 
Mits slim ingezet, kunnen evenementen grote 
aantrekkingskracht hebben op talenten, meerdere 
doelgroepen bedienen en het merk Breda 
versterken.

Activiteiten op hoofdlijnen
• Opstellen advies strategisch evenementenbeleid 
in lijn met het merk.
• Betrekken en verbinden van partijen bij 
de (door)ontwikkeling van strategische 
evenementen.
• (Mede) opstellen gestructureerde benadering 
van relevante pers en media.

WAT WE AANJAGEN

een plek 
waar we 
kennis 
en kunde 
borgen...

“



51

... en waar je 
creatief en 
anders mag 
denken”

ORGANISATIE & FINANCIËN
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Onze ambities zijn hoog. Maar de opgaven zijn groot. We 
geloven dat we samen met de gemeente Breda en partners 
in de stad het verschil kunnen maken. Met de structurele 

financiering is onze rol naar de toekomst toe geborgd, maar blijven we 
op afstand van de gemeente Breda acteren. Dat is onze kracht. 

Breda Marketing is een professionele non-profit organisatie. Ze 
heeft de afgelopen jaren een goede balans gevonden tussen een 
jong getalenteerd team in combinatie met een flexibele schil met 
diverse expertises die we op inhuurbasis inzetten. De organisatie 
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als team 
hebben wij 
een sterke 
drive”

“

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. 

De structurele financiering heeft positieve 
impact op de huidige organisatie. Breda 
Marketing is in 2017 gestart en kan nu 
doorgroeien van 5 fte naar 8 fte. Een 
volwaardig team, passend bij de opgaven. 

Enerzijds bestaat die uit de opdracht van de 
gemeente Breda om advies te geven over en 
uitvoering te geven aan de marketingopgaven van 
Breda. Het betreft een ontwikkel- en regiefunctie 
ten behoeve van het ‘merk Breda’. Het verwerven 
en behouden van gemeenschappelijk draagvlak 
bij de verschillende stakeholders is hier een 
belangrijk onderdeel van. Anderzijds is Breda 
Marketing ook een uitvoeringsorganisatie 
voor o.a. online activiteiten, gastheerschap, 
evenementen en productontwikkeling. Op 
deze terreinen zijn ook andere organisaties 

actief, vaak met een specifieker doel en een 
afgebakende achterban. Met hen zoeken we 
de komende jaren actief de verbinding en 
samenwerking vanuit gezamenlijke belangen die 
het merk Breda versterken. Door verbinding te 
zoeken met het merk wordt versnippering van 
inspanningen en budgetten tegengegaan en kan 
gebruik gemaakt worden van onze diensten en 
platform. Samen bouwen we aan een sterk merk. 
Met de oprichting van het Bezoekersplatform, 
samenwerkingen met Stichting Royal Roots 
i.o. en het Ondernemersfonds zijn we deze 
weg al aan het verkennen. Tot slot starten we 
in 2023 de verkenning voor een Merkalliantie. 
We denken aan internationale bedrijven, 
belangenvertegenwoordigers van bedrijfsleven, 
onderwijs, ontwikkelaars, etc. Een belangrijke 
schil die een stevig impuls kan geven aan de 
opgaven van Breda. 
Als team hebben we een sterke drive. Dit is 
ook van belang om het merk te versterken en 
voor het contact met de vele stakeholders en 
partners (bewoners, het toeristisch-recreatieve 
netwerk, culturele instellingen, bedrijven, 
onderwijsinstellingen, etc.). Wij geloven in Breda.

FINANCIËN

De komende jaren is Breda Marketing verzekerd 
van een structurele subsidie van € 1.500.000.  
Het is onze primaire taak om het merk Breda de 
komende jaren te ontwikkelen. Daar ligt onze 
focus. Samen kunnen we wel meer doen. Daarom 
hebben we ook de opgave om 20% van onze 
financiering op te halen bij partners. Samen 
maken we een strategische agenda met mijlpalen 
om ook successen te vieren. Tot slot is er jaarlijks 
€ 100.000,- beschikbaar voor de exploitatie van 
een brandstore. 

De structurele subsidie zetten we deels in 
voor de financiering (van de groei) van de 
organisatie. Die groei is nodig om een sterk merk 

te bouwen  met een professioneel team. We 
zetten de middelen en capaciteit in voor de 
ontwikkeling van het merk voor de genoemde 
doelgroepen en voor het aanjagen van 
vernieuwing. Bij de marketing- & making 
activiteiten is sprake van samenwerking 
met andere partijen en bundeling van 
middelen en capaciteit. Idealiter op basis 
van een commitment voor tenminste 3 jaar. 
Daarnaast verwachten we een toename van 
bijdragen van bedrijven en het onderwijs 
ter ondersteuning van onder andere de 
ontwikkeling van evenementen, congressen 
en placemaking. Een kleine bijdrage 
verwachten we vanuit verkoop merchandise 
waarbij we ervan uitgaan dat vanaf 2023 
de merkrechten in bruikleen aan Breda 
Marketing zijn gegeven en we commerciële 
producten vanuit het merk Breda kunnen 
ontwikkelen. 

ORGANISATIE & FINANCIËN
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ORGANISATIE & FINANCIËN

Raad van Toezicht
De Raad van toezicht is het toezichthoudende 
orgaan van Breda Marketing. Zij ziet toe op 
het behalen van de doelen en prestaties van 
de directie en geeft advies en ondersteuning. 
De Raad van Toezicht is een orgaan op 
afstand, komt vier keer per jaar samen met de 
directie van Breda Marketing en bestaat uit 
drie personen:

Marjon Wanders (voorzitter) – Partner - Eden 
McCallum
Henk Klaucke – Gemeentesecretaris - 
Ridderkerk
Frank Janssen – Directeur - In Position

Raad van Advies
De Raad van Advies heeft de taak om de 
directeur/bestuurder te adviseren over het 
ontwikkelen en bereiken van strategische doelen. 
In dit kader adviseert de RvA over het jaarplan, de 
programmering en activatie voordat vaststelling 
hiervan door de Raad van Toezicht plaatsvindt. 
De RvA bewaakt het gezamenlijke belang om 
Breda op de juiste wijze te positioneren door 
middel van citymarketingactiviteiten. De Raad van 
Advies bestaat uit de volgende personen:

Peter van der Aalst (voorzitter) – Manager 
of Research, Business Innovation & 
internationalisation - 
Breda University of Applied Sciences
Brigit Gerritse – Head of Research & Strategy - 
Redevco 
Emiel Kuijpers – Manager Marketing & 
Communicatie - Brainport Eindhoven
Jeroen Klijs – Professor Research group Tourism 
impacts on Society - Breda University of Applied 
Sciences
Arjan Knoppert – Concept Development – AB 
InBev

Tot slot
Dit strategische document is tot stand gekomen 
op basis van inzichten en gesprekken met 
stakeholders. Deze gesprekken blijven we 
voeren om er beter van te worden en samen 
de koers steeds scherper te maken. Het is een 
hele opgave om alle ambities scherp te stellen. 
Dit document geeft richting maar kan altijd 
scherper. Een uitnodiging dus om de dialoog 
met ons aan te gaan en het verhaal steeds 
scherper en succesvoller te maken. 
Breda brengt het samen!

Breda 
brengt het 
samen...

“
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...voor nu 
en voor 
volgende 
generaties”

DE MAKERS

D
E 
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Paul Depla   Gemeente Breda

Arjan Knoppert  AB InBev

Frank de Haan  Amphia Ziekenhuis

Tijn Kapteijns  Kairos Events

Rinse Staal   Pier15

Hans Thoolen  Townwork

Marc Holvoet  Urban Living Lab

Geert van de Wouw  REWIN

Marijn van Dijke  Koninklijke Horeca  

   Nederland

Jos Koniuszek  Stichting   

   Ondernemersfonds  

   Breda

Sjef Kuijsters  Procreate Design

Barbara Putters   Breda Promotions

Fleur van Muiswinkel   BredaPhoto

Roland Munsters  Ingenhousz

Berry van Nes  Gr8

Peter van der Velden  Mijzo

René Bosma  AKV St. Joost

Anke van den Broeck  AKV St. Joost

Christel de Baat  Restaurant de Zwaan  

   en Tilia

Carolien Giesen   Avans Hogeschool

Maaike van den Maagdenberg  Royal Cosun

Nicole van Son   INOS

Willem Loos   Unlimited BV

Anton van Mansum   Surplus

Tijs van Es   Breda University of  

   Applied Sciences

Stijn Markusse  Boerschappen

Rory Heltzel   Stadslab

Erik Willemsen  Gemeente Breda

Cees Faes    Fightclub

Rob Peters   Handpicked

Nils Bonder  AM

Caroline Timmermans  WonenBreburg

Eva Boon    WonenBreburg

Peter van Schie  Gemeente Breda

Cees Budding  Gemeente Breda

Emma Zietz  International  

   student 

Tedje van Gils  Teddilicious

Martijn Gulden  Bonk

Marieke Wiegel  Grote Kerk

Bas van Rijsbergen  Gemeente Breda

Sjoerd Mossou  Journalist

Raymond Sparreboom  Avans   

   Hogeschool

Erwin van der Meer  Gemeente Breda

Mitch van Veldhoven   Goedzooi

Petra Lommers  No Tomato

Liek van Egmond  Wonder Beton

Jelle van Dun  Animate the  

   World

Robbert Paul Ferket  Factor Ferket

Yurr Rozenberg  Yurr Studio

Dabbe van den Brand  Bureau

   Duizenddingen

Daan van den Eeden  Pageking

   

We spraken met velen om te komen tot dit plan:
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