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ONDERWERP 

Aanscherping van het beleid voor citymarketing, evenementen en vrijetijdseconomie 

 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

In deze brief wordt een beeld gegeven van de aanscherping van het beleid voor citymarketing, 

evenementen en vrijetijdseconomie. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

1. De achtergrond van de aanscherping in het beleid; 

2. De kern van het huidige beleid voor citymarketing, evenementen en vrijetijdseconomie. 

Dit onderdeel wordt aangevuld met een beeld van de huidige stand van ontwikkeling in 

de regionale marketing van het toeristisch merk Twente; 

3. De aanscherpingen in met name het citymarketing- en evenementenbeleid. Daarbij 

komt de focus te liggen op de doelgroep van bezoekers, meer besteding en verlengd 

verblijf in de stad. In de uitwerking van dit onderdeel wordt ook ingegaan op de rol van 

Enschede Promotie als belangrijkste partner in de uitvoering van het beleid. Hiernaast 

wordt ingegaan op de rol van de gemeente voor zover die zich richt op de doelgroep 

van bedrijven en kenniswerkers, met als steekwoorden: positioneren & profileren, 

acquisitie en alle acties in het kader van Grenzenlos Enschede. 

4. In een bijlage bij deze brief wordt een schets gegeven van de resultaten van Enschede 

Promotie in de afgelopen jaren. 

 

 

1. Waarom aanscherping in het citymarketing- en evenementenbeleid nodig is 

 

In de periode 2009-2011 is beleid opgesteld voor citymarketing, evenementen en 

vrijetijdslocaties. In de uitvoering van dat beleid is een belangrijke rol weggelegd voor Enschede 

Promotie en voor de gemeente zelf. Nu, 5 jaar verder, zijn de budgetten voor onder meer 

citymarketing en evenementen naar beneden bijgesteld. Bedroeg het totale budget voor 

citymarketing en evenementen in de jaren 2009-2012 rond 3 miljoen euro (Enschede Promotie 

1,95 miljoen euro en evenementen 1,05 miljoen euro), in 2017 is het budget afgenomen naar 2 

miljoen euro (Enschede Promotie 1,45 miljoen euro en evenementen 0,55 miljoen euro). De 

afname van het budget vraagt om een hernieuwde koersbepaling: waarop zetten we ons geld in 

om het meeste resultaat te boeken?  
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Het antwoord op die vraag wordt in deze brief gegeven en ligt met name in een focus op meer 

bezoekers, meer bestedingen en verlengd verblijf, en dus op het ondersteunen van de 

vrijetijdseconomie in Enschede. Een belangrijke reden daarvoor is de bijdrage die de 

vrijetijdseconomie levert aan de werkgelegenheid. Recent onderzoek laat zien dat de 

vrijetijdssector in Twente tussen 2005 en 2014 fors is gegroeid, bijna twee keer zo snel als de 

gemiddelde groei in alle sectoren (9% ten opzichte van 5%). Het gaat in totaal om 6% van de 

werkgelegenheid in Twente. In Enschede gaat het om rond 4600 banen; dat is 5,6% van de 

werkgelegenheid. Een sterke vrijetijdseconomie inclusief de promotie daarvan draagt ook bij 

aan het vestigingsklimaat in onze stad; een stad die bekend staat om zijn bruisende centrum en 

aantrekkelijke voorzieningen op het gebied van winkelen, cultuur en andere vormen van 

vrijetijdsbeleving. 

 

In de aanpak is bewust gekozen om geen nieuw beleid te maken, en vooral te prioriteren 

binnen de bestaande beleidskaders. Daarvoor is één belangrijke reden, en dat is: ondernemers 

vragen vooral om consistentie. Hou vast aan de ingezette lijn, zeker als die succesvol is. De 

aangescherpte prioritering is vanzelfsprekend in samenwerking met Enschede Promotie tot 

stand gekomen. 

 

De prioritering roept als vanzelf de vraag op of de doelgroep van “bedrijven” daarmee uit beeld 

is. Het antwoord daarop is “neen”. Ten eerste heeft een gerichtheid op bezoekers, bestedingen 

en verlengd verblijf een positief effect op alle bedrijvigheid in de vrijetijdseconomie in Enschede. 

Ten tweede neemt de gemeente zelf een regisserende rol op zich in de acquisitie van bedrijven, 

waaronder bedrijven uit Duitsland in het kader van Grenzenlos Enschede. Daarnaast gaat het 

om het vergroten van de aantrekkingskracht op kenniswerkers. Voor beide doelgroepen wordt 

samen met partners een passende positionering, profilering en acquisitiestrategie ontwikkeld. 

 

 

2. Wat is het huidige beleid voor citymarketing, evenementen en vrijetijdseconomie? 

 

Om de aanscherpingen in het beleid te kunnen overzien, wordt voorafgaand een beeld gegeven 

van het huidige beleid op het gebied van citymarketing, evenementen en vrijetijdseconomie. 

Achtereenvolgens zijn dat: (1) de Strategische Visie Citymarketing Enschede 2020: “Grenzen 

verleggen”, (2) het Evenementenbeleid (2014), en (3) het beleid Vrijetijdseconomie “Enschede 

als Belevenis”. Toegevoegd wordt (4) een beeld van de huidige stand van ontwikkeling in de 

regionale marketing van het toeristisch merk Twente  

 

In de Strategische Visie Citymarketing Enschede 2020: “Grenzen verleggen” – die geënt is op 

de Toekomstvisie Enschede 2020 – is gekozen voor de positionering: “Enschede: 

Ondernemende Kennisstad” en de merkpositionering: “Enschede: Grenzen Verleggen”. Vanaf 

2012 luidt de bijpassende ‘city signature’: Enschede: Stad van Nu (Engelstalig: “Enschede 

Innovates”). De citysignature is door veel binnenstadspartners en cultuurpartners overgenomen.   

 

Om de positionering te bewijzen zijn vier domeinen benoemd waarvan de parels de 

bewijsvoering leveren: Kennisstad, Muziekstad, Winkelstad en Leefstad. Met als doelgroepen: 

bezoekers, bewoners (dat zijn ook de ambassadeurs van de stad), bollebozen en bedrijven. 

 

Voor de promotie is vanaf het begin een toegespitste aanpak gekozen, met een nadruk op de 

online-benadering van doelgroepen. Daarnaast zijn er gerichte campagnes op bijvoorbeeld 

bezoekers uit het Euregionale deel van Duitsland en studenten. 

Naast de aandacht voor de promotie van de stad via online-marketing en gerichte campagnes, 

verzorgt Enschede Promotie ook een fysieke “offline” etalage van het vrijetijdsaanbod in de stad 

via de  Tourist Info Shop Enschede aan het Stationsplein. 
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Het gemeentelijk Evenementenbeleid (2014) richt zich op vier doelstellingen: 

 Sfeer en dynamiek in de eigen stad en bijdragen aan trots onder eigen inwoners; 

 Aantrekken van bezoekers van binnen en buiten de stad, ook met het oog op de 

toeristische functie; afgelopen jaren hebben de door de gemeente gesubsidieerde 

evenementen geleid tot 420.000 additionele bezoekers en 4,5 miljoen euro aan 

additionele bestedingen; 

 De economische kracht van vooral de binnenstad; de additionele bezoekers en 

bestedingen dragen zorg voor 50 fte werkgelegenheid; 

 En in algemene zin: ondersteunen van het imago van de stad als stedelijk hart van 

Oost-Nederland, met muziek, beeldende kunst, en waar mogelijk “grensverleggende” 

innovatie als speerpunten voor regionale en nationale bekendheid. 

 Geen doelstelling, wel een neveneffect van het evenementenbeleid ligt in het 

maatschappelijk rendement van ongeveer 2.500 actieve vrijwilligers en een bijdrage 

aan talentontwikkeling – bijvoorbeeld in de programmering van muziekevenementen. 

 Last but not least vindt er in Enschede een groot aantal ungesubsidieerde 

evenementen plaats, waaronder het Food Truck Festival TREK, evenementen 

georganiseerd door Absolutely Fresh (o.a. Freshtival en Høtspotfestival) en Green 

Vibrations. Denk verder ook aan andere grotere evenementen op het terrein van de 

Universiteit Twente, in Go Planet, op de luchthavenlocatie, en op andere plekken in de 

stad. Niet gesubsidieerde evenementen worden vaak wel door Enschede Promotie 

ondersteund. 

 

Het Evenementenprogramma omvat jaarlijks  rond 20 gesubsidieerde evenementen, het 

merendeel daarvan heeft al een lange traditie in Enschede; denk aan de Military, de Enschede 

Marathon, Kunst in het Volkspark en Proefeet. De keus om veel evenementen te ondersteunen 

is een bewuste keus: wat Enschede te bieden heeft is nog onvoldoende bekend, evenementen 

zijn vervolgens een gerichte aanleiding om ook breder kennis te maken met de stad. Deze 

overweging is ook de reden geweest om landelijk bekende evenementen naar de stad te halen 

zoals de TMF-awards, Serious Request en de Passion. 

 

Naast Enschede Promotie zijn er de volgende partners in het evenementenbeleid: de 

evenementenorganisatoren, de FCE (met name VHSE en Winkelhart) en de culturele 

instellingen. Alle partners dragen bij aan de totstandkoming en financiering van het jaarlijkse 

evenementenprogramma. 

 

In het beleid Vrijetijdseconomie “Enschede als Belevenis” worden zes vrijetijdslocaties 

benoemd: Binnenstad/Muziek, Roombeek/Kunst, Groene stadsrand en Parken, Sport en 

Entertainment Boulevard, Boekelo/Zoutmarke en Luchthaven en Leisure. Verbonden aan deze 

locaties is een veelheid aan ideeën en lopende ontwikkelingen van ondernemers en 

gemeentelijke acties om de aantrekkingskracht van de zes locaties op bezoekers én 

ondernemers te vergroten. Een groot aantal van de acties en ideeën is inmiddels uitgevoerd – 

denk aan de herbestemming van de vroegere schouwburg, de vestiging van het Media Art 

Centrum in het Brouwhuis, en het ontwikkelen van Rondje Enschede. De belangrijkste actie in 

de portfolio is en blijft de ondersteuning van bestaande en nieuwe ondernemers op het terrein 

van vrijetijdseconomie. Deze taak ligt voornamelijk bij de gemeente. EP ondersteunt waar 

mogelijk in de promotie van vrijetijdsclusters, met een nadruk op de Binnenstad en Roombeek. 

Op dit terrein vindt geen verdere aanscherping in het beleid plaats – nieuwe initiatieven binnen 

de vrijetijdsclusters worden binnen de gemeente begeleid door de accountmanager 

vrijetijdseconomie. 

 

De huidige stand van zaken marketing en promotie toeristisch merk Twente volgt op de brief die 

daarover in februari met de gemeenteraad is gedeeld. Samengevat zijn de volgende stappen 

gezet. In het najaar van 2015 is de visie ‘Wij zijn Twente’ vastgesteld voor de vrijetijdseconomie 

in Twente. In samenwerking met ondernemers, provincie Overijssel, de veertien Twentse 
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gemeenten en de Twente Tourist Info’s (TTI’s) is de basis gelegd voor een gezamenlijke, 

effectieve marketing van dynamisch Twente. Hoofdpunten daarin zijn de marketing gericht op 

de vrijetijdseconomie en op het zakelijk toerisme, waaronder de profilering van Twente als 

congresregio.  

 

Een belangrijke afspraak is dat ondernemers in de “lead” zijn. Inmiddels is daartoe het 

ondernemersinitiatief “Gastvrij Twente” opgericht. De ondernemers binnen Gastvrij Twente 

vertegenwoordigen het toeristische veld en zijn betrokken vanuit diverse Twentse 

ondernemerscollectieven en belangenorganisaties. Bij het ontwikkelen van de plannen op het 

gebied van vrijetijdseconomie speelt Gastvrij Twente een adviserende en initiërende rol. De 

uitvoering van de Twentse plannen vindt plaats in intensieve samenwerking met MarketingOost; 

deze organisatie draagt ook al zorg voor de marketing van de andere regio’s in Overijssel. 

 

De inspanningen voor het toeristisch merk Twente zijn in 2016 met name gericht op de 

versterking van de (lokale) binding en verankering in Twente. Op het gebied van branding wordt 

voortgebouwd op de bestaande campagnes en zal op basis van de input van Gastvrij Twente 

bekeken worden of en waar nieuwe accenten gelegd kunnen worden. Ook wordt gestreefd naar 

een intensieve samenwerking met de Twente Tourist Info’s, omdat deze een belangrijk 

onderdeel van de marketingketen in Twente zijn. Doelstelling is om aan het einde van het jaar 

een aansprekend marketingconcept te hebben gerealiseerd voor het toeristisch merk Twente. 

 

 

3. Welke aanscherpingen zijn er in het beleid gedaan? 

 

Aanscherping van prioriteiten: Citymarketing 

Vanuit het oogpunt van het citymarketingbeleid is gekozen voor de volgende aanscherpingen: 

 De doelgroep van bezoekers wordt het uitgangspunt, want onbekend maakt onbemind 

en bezoek aan Enschede leidt – zo heeft imago-onderzoek uitgewezen – tot een (veel) 

positiever beeld van onze stad. De domeinen Winkelstad en Muziekstad bieden de 

meeste aanleidingen om de stad te bezoeken. Het domein Kennisstad wordt vanuit 

regionaal niveau bediend door stichting Twente Branding; 

 Primaire doelgroepen zijn: (1) de eigen bewoners, (2) bezoekers uit Twente, Duitsland 

(Euregio en Noord Ruhrgebied) en Oost Nederland, waaronder de Achterhoek. 

Hiernaast blijven (3) studenten een onderscheiden doelgroep, en is er (4) 

ondersteuning voor de doelgroep die zich richt op het aantrekken van de zakelijke 

markt – denk daarbij aan congressen, symposia, bedrijfsuitjes, etc . 

 Met deze keuzes stapt EP van een domeinstrategie over naar een 

doelgroepenstrategie. Belangrijkste overweging daarbij is dat sturing op rendement in 

termen van bezoekers en bestedingen veel meer focus biedt. Daarnaast is de primaire 

keus voor bezoekers – en in het verlengde daarvan “bestedingen” en “verlengd verblijf” 

– volledig in lijn met de eerder genoemde regionale keus voor vrijetijdseconomie en 

zakelijk toerisme. Zo kunnen beide strategieën elkaar aanvullen en versterken. 

 De Tourist Info shop Enschede blijft voorlopig behouden. Mogelijk dat in de nabije 

toekomst voor een andere vorm en locatie wordt gekozen; 

 In de uitvoering zal de nadruk nog meer gaan liggen op de online marketing van de 

stad. Er zal minder materieel budget beschikbaar zijn voor directe investeringen in de 

binnenstad, zoals de afgelopen jaren in een zandbak, een mobiele speeltuin en “pimp 

de binnenstad”; 

 Waar het inhoudelijke meerwaarde voor de stad of financiële meerwaarde heeft, 

ondersteunt Enschede Promotie de regionale marketingstrategie en marketingtaken; 

 Andere aandachtspunten binnen het totale pakket zijn: faciliteren van de 

totstandkoming van arrangementen, adviseren over gastvrijheid, routering en andere 

belevingskenmerken en waar mogelijk bijdragen aan de randvoorwaarden voor een 

bruisend bezoek aan onze (binnen)stad. 
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 Voor de motie Meeropbrengsten Toeristenbelasting die op 21 september 2015 bij de 

besluitvorming over het voorstel “invoering toeristenbelasting” is aangenomen, geldt het 

volgende. EP overlegt als onderdeel van haar organisatiestrategie met 

(vertegenwoordigers van) alle belanghebbenden in de vrijetijdssector, waaronder de 

hotels, B&B’s en campings. Met EP is afgesproken dat wanneer de inkomsten uit 

toeristenbelasting de 200.000 euro overstijgen, de meeropbrengsten specifiek besteed 

zullen worden aan de betreffende doelgroep. De wijze van besteding volgt uit het al 

lopende overleg met die doelgroep. 

 De indicatoren in de programmabegroting – dat zijn de nationale ranking op 

“Kennisstad” en “Ondernemende stad” – worden vanaf 2017 vervangen door een 

indicator die meer raakt aan het aantal toeristen/bezoekers in de stad. 

 

Rol van de gemeente 

Naast een focus op vrijetijdseconomie – die richting geeft aan de strategie en uitvoering door 

Enschede Promotie – blijven ook de doelgroepen van bedrijven en kenniswerkers om aandacht 

vragen. Vanuit opgaven als het versterken van de economie en parallel daaraan het versterken 

van het vestigingsklimaat, zijn die doelgroepen immers van groot belang voor de stad. Voor die 

doelgroepen kiest de gemeente voor een eigen, deels regisserende en deels uitvoerende rol. 

Zo ontwikkelt de gemeente deze periode samen met onder meer bedrijven en 

kennisinstellingen een positionering en profilering die ondersteunend is voor de acquisitie van 

onder meer bedrijven die passen bij Kennispark en Techbase Twente, en die ook effectief is 

voor het aantrekken van bedrijven uit Duitsland. De positionering zal consistent zijn met 

begrippen die al langer worden gehanteerd, waaronder: kennis, innovatie, grenzen verleggen, 

Stad van Nu en pionieren. In de uitvoering participeren onder meer het ondernemersloket, 

communicatie en teams die zich richten op acquisitie en op Duitsland. 

 

Aanscherping van prioriteiten: Evenementenbeleid 

Binnen het evenementenbeleid blijven we ons richten op de ondersteuning van evenementen 

die bijdragen aan de citymarketingvisie. Daar binnen wordt gelet op de economische impact van 

het evenement, de sociale impact (van vrijwilligers tot duurzaamheid), de professionaliteit, en 

de diversiteit van het totale programma. In de ondersteuning komt de nadruk nog meer te liggen 

op het aantrekken van bezoekers, met waar mogelijk een koppeling met arrangementen. In de 

aanpak kan dit betekenen dat een al goed draaiend evenement extra gefaciliteerd wordt, zodat 

het  verder kan doorgroeien. Bijvoorbeeld door met onlinemarketing-activiteiten nieuwe 

bezoekersgroepen te bereiken. Of een evenement met groeipotentie meer professionele 

begeleiding van Enschede Promotie te bieden. Soms kiezen we voor het unieke karakter van 

een evenement. En soms besluiten we om de subsidiekraan dicht te draaien of te beperken. 

Dat kan betekenen dat een evenement zelfstandig verder gaat – door al dan niet elders 

sponsoring of subsidie binnen te halen – of het evenement verdwijnt uit Enschede. 

 

De evenementen zijn vervolgens te scharen onder de volgende domeinen: 

1. Kennisstad / pioneering city (innovatie, SMART-city): bv. GOGBOT, Maker Festival 

Twente, manifestaties, debatten en congressen op het snijvlak van kunst, techniek en 

innovatie. 

2. Muziekstad (muziek & jongeren): bv. Absolutely Fresh (Freshtival, Kingsnight, 

Bevrijdingsfestival), Summer Sounds, Memphis Heart&Soul, Muziek in de Straten. 

3. Evenementenstad van Oost-Nederland (waaronder bruisende binnenstad): bv. 

Oranjedagen, Military Boekelo-Enschede, Enschede Marathon, Winterwonderland, 

Foodtruckfestival TREK, Kunst in het Volkspark, Multiculturele Markt Enschede, Proef 

Eet Culturele Zondagen. 
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Voor de toekomstige rol van Enschede Promotie in het evenementenbeleid geldt het volgende: 

 Enschede Promotie behoudt een belangrijke rol in de ondersteuning van organisaties 

van evenementen en de promotie van evenementen. Onder meer door de afname van 

het aantal evenementen zal er minder budget naar promotie gaan. 

 De gemeente neemt de rol van adviseur met betrekking tot subsidiering over 

individuele evenementen over van Enschede Promotie. De combinatie van zowel 

ondersteuning en promotie als “kritische adviseur” leverde Enschede Promotie 

afgelopen jaren te vaak een pettenprobleem op. Wel zal Enschede Promotie gevraagd 

worden een advies te geven over het concept evenementenprogramma; de gemeente 

zal dit concept op basis van de binnenkomende aanvragen om evenementensubsidie 

opstellen. 

 Het loslaten van de rol van adviseur geeft Enschede Promotie meer vrijheid om zelf 

initiatief te nemen tot het aanjagen van nieuwe evenementen, denk aan Winter 

Wonderland en Muziek in de Straten, of het aantrekken van bestaande grote 

evenementen naar Enschede. 

 

 

4. Afsluiting: nieuwe toekomst Enschede Promotie 

 

Met voorgaande aanscherpingen binnen het citymarketingbeleid en het evenementenbeleid 

wordt binnen een smaller budgettair kader de aandacht vooral gericht op het aantrekken van 

bezoekers naar Enschede. Het college is verheugd dat Enschede Promotie zich het afgelopen 

jaar heeft omgevormd en klaar staat om met even grote energie een centrale rol in deze  

opgave te spelen. Een rol die voor een belangrijk deel voortbouwt op het werk dat EP de 

afgelopen jaren heeft verzet: als aanjager, initiator, verbinder en facilitator van initiatieven en 

evenementen die de aantrekkingskracht van de stad vergroten, en daarnaast de rol van (on-en-

off--line)marketeer voor de stad, met altijd al een sterke focus op bezoekers. Alles volgens het 

adagium: “Be good and tell it”, in Enschede,  Stad van Nu! 

 

Hoogachtend,  

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de Secretaris, de Burgemeester, 

 

 

 

(M.J.M. Meijs) (dr. G.O. van Veldhuizen) 
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Bijlage: Resultaten Enschede Promotie 
 

Enschede Promotie (EP) heeft vanaf 2009 een spilfunctie in de stad tussen ondernemers, 

ondernemersverenigingen, evenementorganisatoren, culturele instellingen en andere lokale en 

regionale partners in de vrijetijdseconomie. Hieronder een overzicht van in het oog springende 

resultaten in de afgelopen jaren. 

 EP heeft vanaf het begin gebouwd aan een doordachte online-strategie, waaronder de 

inzet van social media. Denk aan de website uitinenschede.nl, facebook en email-

nieuwsbrieven. Daarnaast de gerichtheid over de grens met stadenschede.de en 

cityofenschede.com, en de speciale aandacht voor studenten (studentenstad, 

studentenleben en studentlife); de praktijk wijst uit dat het gebruik van onder meer de 

websites zeer hoog is. 

 Naast online worden ook andere middelen ingezet om het vrijetijdsaanbod te 

vermarkten (incl zakelijke markt). Daaronder het welkomstmagazine, Goodgoan, 

algemene informatie brochures, evenementenkalenders, plattegronden en routes, 

agenda doeken, en veel meer. Ook deze middelen hebben een groot bereik. 

 De kwaliteit van EP heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het binnenhalen van een 

aantal van de grote nationale inkoopevents, waaronder: TMF Awards, SBS Kersparade, 

3FM Serious Request en The Passion. Hiernaast ondersteunt EP vrijwel alle andere 

evenementen die in en buiten de Enschedese binnenstad worden georganiseerd. 

 De stap over de grens heeft EP al in 2009 gezet met de Duitsland campagne Enschede 

Winkelstad. Daarnaast is er de Campagne Koopzondagen NL, die op het 

Nederlandstalige deel van de regio is gericht. De campagnes dragen bij aan zowel de 

bekendheid als een positief beeld van Enschede als winkelstad. 

 Aan het belang van beleving in de binnenstad draagt EP ook bij door initiatieven als  de 

Mobiele Speeltuin, de Speel met Mij Piano en de Mega Zandbak. Denk ook aan Winter 

Wonderland en de verdere professionalisering daarvan en het dit jaar opgezette Muziek 

in de Straten. 

 Verder zijn er ook grotere partnerships met bedrijfsleven, denk bijvoorbeeld aan 400 

Jaar Grolsch in 2015 en de Lego Solar Race. 

 Tot slot: de spilfunctie die EP heeft om de vele initiatieven die raken aan de 

aantrekkingskracht van de stad zowel voor wat betreft evenementen als citymarketing  

op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Denk daarbij ook aan de Culturele 

Zondagen en de ondersteuning van Roombeek Cultuurpark 

 


