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UTRECHT MARKETING,
HET VERHAAL
Sinds de start van Utrecht Marketing in 2017 is er
veel gedaan en bereikt. Het verhaal van Utrecht en
de regio klinkt steeds beter door. Met onze partners
creëren we momenten, mijlpalen en lijnen die
steeds meer tot de verbeelding van velen spreken.
Dit boekje vertelt daarover.

SAMEN BOUWEN
AAN HET
UTRECHTSE
VERHAAL

4

Het gaat goed met Utrecht en met de regio. Er is
op alle fronten groei in kwaliteit. Utrecht Marketing
draagt daaraan bij door de Utrechtse
kwaliteiten te versterken, toegankelijk te maken
én breed uit te dragen.
Naast onze vele kleinschalige activiteiten en
nieuwe initiatieven staken enkele projecten
erbovenuit. Vooral onze regionale campagne rond
het honderdjarig bestaan van De Stijl: Mondrian
to Dutch Design. Utrecht en Amersfoort trokken
hierbij samen op en bewezen ons bijzondere
erfgoed een heel mooie dienst.
In 2018 voegen we nieuwe accenten en programma’s
toe en vullen daarmee onze missie verder in: de
concurrentiepositie van de stad en regio Utrecht
versterken en het verhaal van Utrecht nog
beter vertellen en in beeld brengen.
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DE KRACHT VAN
DE REGIO

DE KRACHT VAN
HET NETWERK

De samenwerking tussen Utrecht en Amersfoort
rondom het Stijljaar laat heel goed de kracht zien
van de Utrechtse regio. In de toekomst werken we
steeds meer samen, zowel zakelijk als op het gebied
van leisure en cultuur. Bijvoorbeeld via de online
portals utrechtregion.com en visitutrechtregion.com.
Zo maken we ons verhaal groter en sterker.

We vertellen ‘het verhaal van Utrecht’, samen met
het Brand Team. En we breiden ons netwerk steeds
verder uit door organisaties aan ons te binden.
Met meer partners kunnen wij meer bereiken
en hebben we bovendien een groter draagvlak in de
stad. We activeren zoveel mogelijk partners om bij
te dragen aan de kwaliteiten van Utrecht.
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Utrecht
inspireert
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135

€

partners op het vlak van citymarketing, vrijetijdseconomie, toerisme, cultuurpromotie, en
cultuurparticipatie. 10 strategische partners

81%
van de bewoners

van de bewoners maakt
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€ 44,- € 151,Gemiddelde uitgave

Gemiddelde dagelijkse

Nederlandse leisure

uitgave internationale

bezoeker

leisure bezoeker

65%

welkom

van de bewoners

waardeert het

jaarlijks gebruik van het

beveelt Utrecht aan als

cultuuraanbod

cultuuraanbod

stad om te bezoeken

2

€ 17.177.710,-

41.095

Nr.

economische impact congressen

congresdeelnemerdagen

REGION OF europe

63%
10

84%

Regiostrategie

most competitive

719.000
Naamsbekendheid internationaal

hotelovernachtingen
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HET MERK UTRECHT
De naam ‘Utrecht’ is ook een merk, dat we moeten
beschermen en uitdragen. Dat doen we in nauwe
samenwerking met het Brand Team van
beleidsmakers en marketeers uit allerlei sectoren.

DRAAG HET
MERK UIT
IN ALLES WAT
JE DOET

12

Utrecht brengt mensen, bedrijven en sectoren bij
elkaar in inspirerende samenwerkingen.
Zo ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën, plannen en
dromen. In stad én regio. Dat maakt van Utrecht
een verbindende creator.
Twee merkmanagers van Utrecht Marketing
bouwen aan de kracht van het merk en staan
voortdurend in verbinding met ons (externe)
Brand Team.
In de hele stad en regio verzorgen we workshops
en merkpresentaties. Zo verspreiden we het
‘U-Vangelie’. Zowel bij de gemeente als bij
organisaties en bedrijven. In 2017 waren er meer
dan honderd van zulke workshops. Dankzij het
merkmateriaal in onze online Utrecht Toolkit
kan iedereen ons motto ten uitvoer brengen:
‘live the brand’. Oftewel: draag het merk uit in alles
wat je doet.
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Onderzoeksbureau Blauw voerde een
merkonderzoek uit in 2017/2018. De uitkomsten
bieden inzicht in de merkbeleving, herkenning en
waardering van het merk ‘Utrecht’ bij bewoners en
(internationale) bezoekers.
Enkele uitkomsten van het onderzoek:

Highlights

ACTIVITEITEN & BUDGET

Contact

Voor het internationale publiek is het beeld
diffuus en kent Utrecht onvoldoende
onderscheidende aspecten.
Ondanks een groot aanbod kan Utrecht als
festivalstad landelijk nog veel bekendheid
winnen.

Bewoners en nationale bezoekers zien Utrecht als
een dynamische, gezellige en sprankelende stad,
waar altijd iets te beleven valt.

Bewoners en bezoekers herkennen op een
positieve manier de waarden van gezond stedelijk
leven: gezond, groen en slim.

Utrecht staat landelijk bekend als een winkelstad
vol gezelligheid en sociale mogelijkheden.

De gewenste identiteit van de stad Utrecht als
‘verbindende creator’, een stad van makers,
heeft de potentie om te groeien onder zowel
bewoners als bezoekers.

Bewoners zijn trots op de stad, zien de gewenste
merkwaarden en herkennen veel beeldbepalende
Utrechtse iconen.
De Domtoren, de grachten en het
Spoorwegmuseum zijn voor nationale bezoekers
de sterkste iconen van de stad. Ook nijntje en de
Rietveldstoel scoren hoog.

14

Regiostrategie

In het buitenland staat Utrecht vooral bekend
als een gastvrije en vriendelijke stad. Maar de
waarden slim, inspirerend, innovatief en creatief
blijven wat achter.
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Utrecht
inspireert
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PARTNERS
De kracht achter Utrecht Marketing is een breed
scala aan partners. Van gemeente en provincie tot
innovatieve bedrijven. We organiseren uiteenlopende
activiteiten voor en met deze partners. Zo bouwen
we verder aan een sterk netwerk dat veel mogelijk
maakt.

EEN BLOEIEND
NETWERK

18

Halverwege 2018 telt Utrecht Marketing
12 invloedrijke, strategische partners en
137 afnemers van partnerpakketten.

Onze nieuwe relatiemanager gaat helpen bij de groei
van het aantal strategische partners. Ook werken
we aan een slimmer, sneller en eigentijdser systeem
voor de pakketten.
Met de strategische partners deelden we enkele
bijeenkomsten. Zo nodigden we hen uit voor de
opening van de grote Gerrit Rietveld-tentoonstelling
in het Centraal Museum en voor het EK vrouwenvoetbal. In 2018 previewden we met Ronald Giphart
de Robots Love Music-expositie. Ook waren veel
partners aanwezig op ons ‘congrestival’ in de
Werkspoorkathedraal.

19

Met onze partners slaan we graag
de handen ineen om samen
activiteiten te organiseren.

Met het Centrummanagement Utrecht
ontwikkelden we in 2017 bijvoorbeeld een
nieuw concept voor de kerstmarkt Knus.
Om de komst van het Prinses Máxima
Centrum meer te verbinden met de stad,
organiseerden we in 2018 samen met vijftien
partners een campagne die trots uitstraalde.
Vanuit intensief overleg met onze culturele
partners hebben we het Uitfeest vernieuwd.
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REGIOSTRATEGIE
We werken aan een nauwe band tussen stad en
regio. Door ‘Utrecht Region’ internationaal als één
geheel te presenteren, groeien de business,
inkomsten, werkgelegenheid en spreiding.

DE KRACHT
VAN DE REGIO
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Negentien gemeenten en één provincie werken
samen aan een regionale propositie. We hebben
deze uitgewerkt naar meertalige producten voor de
internationale markt. Een gezamenlijke presentatie
levert de regio veel op, zowel zakelijk als toeristisch.
We stimuleren (kwaliteits)toeristen om behalve
de stad ook de regio te bezoeken, die veel te bieden
heeft. Zo bevorderen we spreiding én een langere
verblijfsduur.
Zakelijk zetten we in op handel, investeringen,
talent en kenniscongressen. Met als doel
meer interactie en bedrijvigheid. Ons congresbureau
UCB presenteerde een nieuw congresboek (ook
Engelstalig). Onder de titel ‘natuurlijk verbonden
met de stad’ is daarin ook aandacht voor streken in
onze groene regio.
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WERKVELDEN
GASTVRIJHEID & EXPLOITATIE
CAMPAGNE & PERS

BUSINESS & TALENT

DE HIGHLIGHTS

COMMUNICATIE ONLINE & OFFLINE
EVENEMENTEN

STRATEGIE,
ONDERZOEK,
MERK UTRECHT

BEDRIJFSVOERING
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CORPORATE
COMMUNICATIE &
NETWERK

Brand Team

Van MAG Utrecht tot de Domtoren, en van de Utrecht
Region Pass tot het Stijljaar: we boekten mooie
successen in 2017/2018 en bouwen daarop voort.
Bekijk op de volgende pagina’s een kort overzicht
van de belangrijkste projecten voor elk van onze vijf
werkvelden.
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Gastvrijheid & Exploitatie
We helpen gasten én bewoners op weg, bieden hulp
en ondersteuning, tips en adviezen.

EEN WARM WELKOM
VOOR ELKE
BEZOEKER

Wie Utrecht bezoekt, kan voor toeristische hulp
en inspiratie terecht bij de VVV. Bij de Infobalie
op het Stationsplein meldden zich ruim 77.000
bezoekers. Het grotere VVV Utrecht Informatie
Centrum aan het Domplein zag ruim 193.000
mensen binnenwandelen. Een stijging van ruim
10.000.
We hopen een tweede VVV/Tourist Info Center te
openen waar ook allerlei praktische dingen te
regelen zijn. Zoals een hotelkamer boeken, de
Utrecht Region Pass aanschaffen en
entreekaarten voor een concert ophalen.
De Domtoren trekt recordaantallen bezoekers.
Vanaf 2019 komt de toren vijf jaar in de steigers
te staan voor een noodzakelijke restauratie.
Dankzij de (bouw)lift die daarbij nodig is kunnen
ook mensen met een handicap genieten van het
prachtige uitzicht.
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Hét Utrechtse icoon
De Domtoren is in 2017 vaker bezocht dan
ooit: meer dan 90 duizend bezoekers
trotseerden de 465 treden. Daarmee is de
grens van de groei ongeveer bereikt. Wel zijn
er volop mooie ideeën voor een thematische
inzet van de toren. Daarnaast is de toren
regelmatig wereldnieuws, dankzij de
muzikale eerbetonen door de beiaardier na
het overlijden van beroemde artiesten
(Bowie, Prince, Avicii).
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communicatie
ONLINE & OFFLINE
Wij ontwikkelen, maken en onderhouden online en
offline middelen en sluiten aan op projecten van
externen. Zo maken we het verhaal van de stad
zichtbaar.

BRONNEN
VAN INSPIRATIE
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Van de Uitagenda Utrecht verschijnen elk
jaar, ook in 2017, tien edities. De oplage was
35.000 of 40.000. Onderzoek wijst uit dat het
blad flink inspireert: van de lezers bezocht 88%
één of meer culturele activiteiten n.a.v. een
artikel in het magazine. Het magazine krijgt
gemiddeld een hoge waardering van 8,7 (en onder
cultureel geïnteresseerden zelfs 9,1).
Onze online platforms groeien sterk. De site
bezoek-utrecht.nl is bezocht door 695.000 mensen
(+27%). De Engelstalige variant visit-utrecht.com
trok 127.000 bezoekers (+133%), en
besuch-utrecht.de 19.000 bezoekers (+253%).
In 2017 begonnen we een Instagram-account
(1349 volgers) en lanceerden we onze
nieuwe website.
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MARCH & APRIL 2017

Free!

Utrecht
celebrates

Mondriaan
to Dutch

design

MAG UTRECHT

YOUR GUIDE TO
THE CITY’S HOTSPOTS AND
ITS CULTURAL EVENTS
SEPTEMBER & OCTOBER 2017

Free!
SEPTEMBER & OCTOBER 2017

JANUARY & FEBRUARY 2018

Late

Free!

summer
Late

in Utrecht
summer
Cycling past
romantic castles
in Utrecht
Cycling past
romantic castles

YOUR GUIDE TO
THE CITY’S HOTSPOTS AND
ITS CULTURAL
YOUR
GUIDE TO EVENTS
THE CITY’S HOTSPOTS AND
ITS CULTURAL EVENTS

24

hours
Droo

Droo

Bij de internationale groei en ambities van
Utrecht hoort een manier om aan de wereld
te laten zien wat we in huis hebben. Dat
doen we met het tweemaandelijkse
Engelstalige magazine
‘MAG Utrecht’ (oplage
Free!
25.000). Partijen met een internationaal
publiek kunnen dit magazine delen met
bezoekers. Het zomernummer van 2017 is
ook verspreid op campings in de regio. Per
editie worden gemiddeld 1.000 exemplaren
verspreid via internationale congressen
door het Utrecht Convention Bureau.

in town

YOUR GUIDE TO
THE CITY’S HOTSPOTS AND
ITS CULTURAL EVENTS
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Campagnes & pers
We zorgen dat de campagnes en persuitingen de
stad op haar best laten zien. Zo hopen we
aansprekend te zijn voor de juiste (inter)nationale
bezoekers, die zich herkennen in de merkwaarden
van Utrecht.

ETALAGE
VAN DE STAD

34

In het ‘Stijljaar’ 2017 creëerden we veel
(inter)nationale zichtbaarheid rondom
Mondriaan en Rietveld.

Het verhaal van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie (NHW) is uniek in de wereld. In
opdracht van de provincies Utrecht en
Gelderland versterken we de bekendheid en
waardering van de NHW, zodat ook het
toeristisch bezoek aan de waterlinie groeit.
Op het vlak van (inter)nationaal toerisme
trekken vele gemeenten in de regio Utrecht
samen op. Als penvoerder van deze regionale
samenwerking hebben we een strategie,
marketingplan, huisstijl en gezamenlijk verhaal
uitgewerkt. Ook hebben we als Utrecht Region
de deelname aan een aantal beurzen voorbereid
en uitgevoerd.
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VAN MONDRIAAN TOT DUTCH
DESIGN
Niemand kon het missen: in 2017 vierden
we uitbundig dat de revolutionaire
kunststroming De Stijl honderd jaar geleden
haar oorsprong vond in Utrecht en
Amersfoort. De campagne Mondriaan tot
Dutch Design heeft een enorme impact gehad
op de profilering van Utrecht als stad en
regio waar kunst en cultuur laagdrempelig
te beleven zijn. Enkele sprekende cijfers:
245.000 bezoekers aan exposities;
80 gerelateerde activiteiten; 3,9 miljoen
euro aan mediawaarde en een economische
spin-off van 15,8 miljoen euro. In 2018 is onze
campagne genomineerd voor de Galjaardprijs
voor publieke communicatie.
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BUSINESS & TALENT
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We zetten eenduidig onze regionale economie in
de markt volgens ons gemeenschappelijke verhaal.
Wij versterken en complementeren ons merk op
zakelijk gebied: handel, investeringen, talent,
start-ups en kenniscongressen.

Samen met de gemeente, provincie en de
Economic Board Utrecht (EBU) ontwikkelen we
de economische marketingstrategie en
bijpassende middelen. Binnenkort komt er één
portal die onze inspanningen bundelt:
utrechtregion.com.

KENNIS,
CREATIVITEIT
& CONGRESSEN

Ons Utrecht Convention Bureau (UCB) trekt
grote congressen naar de stad én (steeds vaker)
ook de regio. Onder meer op het gebied van
(medische) wetenschap en cultuur (muziek,
literatuur).
We profileren ons internationaal vooral op het
thema gezond stedelijk leven, waarop we
veel expertise hebben in de regio. Mooi voorbeeld
is dat in Utrecht het belangrijkste onderzoek- en
behandelcentrum voor kinderkanker in Europa
te vinden is: het Prinses Máxima Centrum.
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UTRECHT REGION PASS
Voor internationale bezoekers is de Utrecht
Region Pass een uitkomst. De OV-kaart geldt
in heel Nederland. Reiskosten worden
afgeschreven van een creditcardrekening.
Via de pas moedigen we het gebruik van
duurzaam en landelijk ov aan, evenals het
bezoek aan kwalitatieve bestemmingen in
stad en regio. Buiten de stad gaat dat om
bijvoorbeeld Kasteel de Haar of (nog verder)
het Museum Kröller-Müller.
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EVENEMENTEN
Wij maken het culturele aanbod in de stad Utrecht
zichtbaar en bevorderen zo de cultuurdeelname
onder de bewoners van stad en regio. Daarvoor
ontwikkelen we eigen evenementen, zoals de
Culturele Zondagen, en adviseren wij onze partners
of ondersteunen hen met specifieke expertise.

CULTUUR VOOR
IEDEREEN

De Culturele Zondagen zijn al vele jaren een
succesvolle manier om cultuur laagdrempelig aan
te bieden aan bewoners en belangstellenden. Een
paar voorbeelden van thema’s die langskwamen:
Uitgesproken Utrecht (maart 2017): Alles
in het teken van het gesproken woord: debatten,
dialogen, poëzie, minicolleges en ‘spoken
word’-performances.
Utrecht Centraal (juni 2017): Een enorm
diverse muziekprogrammering op 77 nietalledaagse locaties trok een recordaantal
bezoekers.
Noordwaarts (april 2018): Cultuur buiten de

gebaande paden.
Met ons ‘congrestival’ in de Werkspoorkathedraal
organiseerden we een niet-traditioneel jaarcongres.
We motiveerden meer dan 200 relaties om het
verhaal van Utrecht verder uit te dragen.
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NOORDWAARTS!
Cultuur leeft ook búiten de binnenstad.
Op 22 april 2018 trok Culturele Zondagen de
noordelijke wijken in: Overvecht, Ondiep en
Zuilen. Op vijftien locaties werd in zomerse
sferen geboeid geluisterd naar poëzie van
dichters uit Zuilen, enthousiast meegezongen
met De Ondiepse Kanaries en volop meegedanst op de muziek van Overvechts talent
als Jermain Bridgewater en rapper Kippie.
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ACTIVITEITEN & BUDGET
De gemeente Utrecht is onze grootste opdrachtgever.
Daarmee hebben we een meerjarenovereenkomst
tot 2020. Daarnaast verdienen we zelf geld via de
VVV, de groepsarrangementen, de Domtoren,
stadswandelingen en via onze partnerships.
Ook ontvangen we middelen voor het uitvoeren
van of meedraaien in projecten (Stijljaar,
regiostrategie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Knus,
etc.). Alle projecten vallen binnen onze missie en
onze vijf werkvelden.
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Bekijk op de volgende pagina‘s onze beknopte
begroting met daarin wat we in 2017 hebben
gerealiseerd, plus de projectplannen voor 2018.
Sommige projecten lopen door van 2017 in 2018.
Dan gaan de budgetten dus mee naar de begroting
van het volgende jaar.
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STICHTING UTRECHT MARKETING

Indeling volgens OGSM

PROJECTBEGROTING 2018 en -REALISATIE 2017

TOTAAL LASTEN

RESULTAATGEBIED

OPDRACHTEN GEM.
UTRECHT

INKOMSTEN
PARTNERSHIPS

ADDITIONELE
INKOMSTEN

TOTAAL INKOMSTEN

RESULTAAT

Begroot
2018

Werkelijk
2017

Begroot
2018

Werkelijk
2017

Begroot
2018

Werkelijk
2017

Begroot
2018

Werkelijk
2017

Begroot
2018

Werkelijk
2017

Begroot
2018

Werkelijk
2017

€ 448.481

€ 513.601

€ 56.658

€ 119.554

€ 366.822

€ 102.602

€ 25.000

€ 253

€ 448.480

€ 222.409

-€ 0

-€ 291.192

€ 227.230

€ 144.518

€ 194.000

€ 141.154

€ 3.230

€0

€ 30.000

€ 3.500

€ 227.230

€ 144.654

-€ 0

€ 136

€0

€0

€ 487.277

€ 388.012

€0

-€ 35.568

€ 26.646

€ 326.439

1. Strategisch partner zijn
op vlak van citymarketing,
vrijetijdseconomie,
toerisme, cultuurpromotie
en cultuurparticipatie
TOTAAL

2. Managen merk Utrecht
TOTAAL

3. Initiëren, faciliteren
en stimuleren van
bewonersmarketing
TOTAAL

€ 2.152.522 € 1.715.585

€ 1.665.245 € 1.292.004

€ 2.815.102 € 2.181.576

€ 1.235.542

€ 826.881

€ 48.961

€ 42.763

€ 356.153

€0

€ 21.582

€ 2.152.522 € 1.680.017

4. Initiëren, faciliteren
en stimuleren van
bezoekersmarketing
TOTAAL

€ 1.557.245 € 1.638.372 € 2.841.749 € 2.508.016

5: Initiëren, faciliteren en
stimuleren van
economische marketing
en talent marketing
TOTAAL

€ 881.493

€ 450.141

€ 641.492

Onvoorzien

€ 28.896

€0

€ 2.250

TOTAAL alle strategieën
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€ 6.553.724 € 5.005.421

€ 3.795.188 € 2.735.746

€ 419.013

€ 166.947

€ 240.000

€ 72.828

€ 881.492

€ 450.563

€0

€ 422

€ 2.250

€0

-€ 26.646

€0

€0

€ 237

€ 2.339.522 € 2.102.966 € 6.553.724 € 5.005.659
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DOE ook MEE
Voeg jouw organisatie bij ons grote netwerk in
Utrecht. Bouw mee aan het merk Utrecht en bereik
een grote doelgroep door gebruik te maken van
onze communicatiemiddelen.
Benieuwd naar de mogelijkheden en
voordelen van een partnerschap?

VERBIND JE AAN
Utrecht

Kijk op utrechtmarketing.nl

Vertel samen met ons het verhaal van
Utrecht

Utrecht Marketing
Contactadres:
Domplein 9
3512 JC Utrecht
030-236 00 00
info@utrechtmarketing.nl
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CREËREN EN
VERBINDEN:
DÁT ZIJN DE
UNIEKE
KRACHTEN
VAN UTRECHT

