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Inhoud 

Sinds 1936 promoot Haarlem Marketing de stad bij 

bezoekers, bewoners en ondernemers. Ons werkt sluit 

aan bij de ambities van de gemeente Haarlem en partners 

in de vrijetijdssector en andere stakeholders. Onze focus: 

een bloeiende vrijetijdseconomie voor bezoekers, unieke 

meeting- en congreslocaties voor de zakelijke bezoeker 

en Haarlemmers als ambassadeurs.

H A A R L E M  M A R K E T I N G

V O O R W O O R D  0 4

0 1 .  A N A LY S E  0 6

0 4 .  U I T G A N G S P U N T E N  1 9

0 6 .  S T R AT E G I E  3 4

0 3 .  D O E L G R O E P E N  1 2

0 5 .  P O S I T I O N E R I N G  2 6

0 7 .  A A N PA K  3 7

0 2 .  O R G A N I S AT I E   0 7

0 8 .  S A M E N VAT T I N G  4 0

0 9 .  B E G R I P P E N L I J S T  4 4



|      H A A R L E M  M A R K E T I N G      |      M E E R J A R E N S T R AT E G I E  2 0 2 2 - 2 0 2 5     |      3

Het maakt niet uit of je in Haarlem neerstrijkt voor 

een plezierig uitstapje of om zaken te doen, of je 

een middagje tijd hebt of de stad voor een langere 

periode bezoekt, of je hier bent geboren of komen 

wonen: in Haarlem kom je thuis. Van stadse reuring 

tot serene rust in de natuur. Na een dag struinen door 

pittoreske winkelstraatjes kun je je hoofd leegmaken 

bij een zonsondergang op het strand. Zowel voor 

stadse gezelligheid als kalmte in de natuur ben je in 

Haarlem op de juiste plek.

Dit is Haarlem.
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Voorwoord
S TA D  M E T  S M A A K ,  S TA D  M E T  S F E E R , 
S TA D  M E T  S T I J L .  D I T  I S  H A A R L E M .

V
oor u ligt het strategisch plan 

voor het destinatiemanage-

ment van Haarlem. Hierin 

leest u hoe wij Haarlem op de kaart 

zetten bij bewoners, toeristische toe-

leveranciers en (zakelijke) bezoekers. 

Wij richten ons hierbij minder op 

destinatie(city)marketing (promoten 

van de stad) en meer op destinatie-

management (managen van bezoek 

aan de stad). We willen nog steeds 

zoveel mogelijk (zakelijke) bezoekers 

aantrekken, want dat is goed voor de 

lokale economie, maar we willen dat 

bezoek beter spreiden over de week, 

het jaar en de stad. Met focus op de 

balans tussen leefbaarheid voor de 

bewoners en levendigheid voor be-

zoekers.

De toerisme- en vrijetijdssector is op 

maatschappelijk vlak van grote bete-

kenis. Het zorgt voor een levendige 

binnenstad, behoud van faciliteiten 

en erfgoed en het verhogen van be-

wustwording van historie en waar-

dering voor kunst en cultuur. Een 

bloeiende toeristische sector zorgt 

voor behoud van banen, kansen 

voor jongeren, ruimte voor lokaal 

ondernemerschap en zingeving voor 

vrijwilligers. Consistente, passende 

destinatiemarketing maakt dat mo-

gelijk en is daarom van grote en blij-

vende waarde voor onze mooie stad.

Anne-Marije Hogenboom, 
Directeur Haarlem Marketing

Dit document is tot stand gekomen met 
informatie van Kennisnetwerk Destinatie 
Nederland - De veranderende rol van 
de Destinatie Marketing Organisatie, 
2021 en overleggen, feedback cultuur-
partners en toeristische toeleveranciers, 
stakeholders en gemeente.



DE WAAG

|      H A A R L E M  M A R K E T I N G      |      M E E R J A R E N S T R AT E G I E  2 0 2 2 - 2 0 2 5     |      5



GRAVESTENENBRUG
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Totstandkoming plan
Deze nieuwe strategie is tot stand 

gekomen na kritische afwegingen 

rond de kansen en bedreigingen 

voor de stad Haarlem. De strate-

gie en doelstellingen zijn gebaseerd 

op interne sessies, gesprekken met 

kennishouders, specialisten in desti-

natiemarketing, ondernemers en 

cultuurpartners. Ook de aanpak en 

resultaten van voorgaande jaren zijn 

geraadpleegd en toekomstige trends, 

ontwikkelingen in de sector, doel-

groepenonderzoek en benchmarks 

met andere steden geanalyseerd.

Samenwerking
Ons werk kunnen we niet alleen. 

We werken nauw samen met on-

dernemers, cultuurpartners, de 

gemeente, stakeholders, de MRA, 

vrijwilligers en Haarlem Marke-

ting. Als collectief kunnen we de 

bezoekerseconomie stimuleren en 

tegelijkertijd de veiligheid en leef-

baarheid voor inwoners waarbor-

gen. Het resultaat is een strategie 

die past bij de identiteit van Haar-

lem. Met trots zeggen wij dan ook:  

 

Dit is Haarlem.

1. Aanleiding
VA N  A M B I T I E S  E N  W E N S E N  N A A R 
E E N  N I E U W E  S T R AT E G I E

Haarlem Marketing werkt al sinds 1936 aan het promoten van Haarlem 
bij (zakelijke) bezoekers, bewoners en ondernemers. De ambities van de 
gemeente Haarlem, de wensen van onze partners in de vrijetijdssector 
en de bewoners van de stad, bepalen samen onze koers. Om de stad veilig 
en leefbaar te houden ligt onze focus nu op destinatiemanagement. 
Hiermee trekken we de juiste bezoeker, op het juiste moment, naar de 
juiste plek. Zo kunnen we bestedingen realiseren op momenten dat de 
stad dat het hardst nodig heeft.
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H
aarlem Marketing is de mar- 

ketingorganisatie van Haarlem 

voor destinatiemarketing. 

Visie
In samenwerking met publieke en 

private partijen, zetten we Haarlem 

eenduidig en inspirerend op de kaart. 

Door onze kennis en marketingex-

pertise zijn we een inspiratiebron 

en adviseur voor ondernemers en 

overheid. We weten de bezoeker op 

onderscheidende wijze te verleiden 

Haarlem te bezoeken, langer in de 

stad te verblijven en daarnaast meer 

te besteden.

Missie
Haarlem Marketing kiest voor toe-

komstbestendigheid van de bestem-

ming Haarlem. We varen een koers 

van kwaliteit in plaats van kwanti-

teit. We bewaken het evenwicht tus-

sen de leefbaarheid van de stad voor 

bewoners én de levendigheid voor 

bezoekers. We trekken de waarde-

volle bezoekers aan en we verleiden 

hen meerdaags te verblijven en naar 

ons terug te komen.

HAARLEM MARKETING: UW PARTNER 
VOOR DESTINATIEMARKETING

2. Organisatie

We verleiden de 
waardevolle
bezoekers 
meerdaags 
te verblijven



C O M M U N I C AT I E WA A R D E N

Stad met Smaak, 
Sfeer en Stijl

K E R N WA A R D E N

• Oorspronkelijkheid:   

authentiek en inventief

• Kwaliteit:   

inspirerend en verrijkend

• Menselijke maat:   

innemend en gastvrij 

 
F O C U S

• On- en offline stadspromotie in binnen- en buitenland

• Gastheerschap middels VVV-brandstore en  

informatievoorziening

• Onderzoek + monitoring

• Samenwerking + netwerk

• Marketing informatievoorziening + advies

• Zichtbaarheid voor congres-, meeting- en  

evenementenlocaties

 
P I J L E R S

1. Cultuur

2. Winkelen

3. Gastronomie

4. Omgeving
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Het team
Het compacte team van Haarlem 

Marketing bestaat momenteel uit 9,6 

fte personeelsleden, waarvan 4,7 fte 

VVV, 2,3 fte marketing en de direc-

teur, assistent en accountmanager. 

De ambitie is groot, maar de mid-

delen beperkt. Voor de beschikbare 

middelen doet Haarlem Marketing 

veel met de hoogst haalbare kwali-

teit. Naast het vaste team wordt ge-

werkt met een flexibele schil, waar 

gedurende piekmomenten gebruik 

van gemaakt wordt.

Raad van Toezicht en Taskforce
Haarlem Marketing is een onafhan-

kelijke stichting, geleid door een di-

recteur. Conform de statuten is er 

een Raad van Toezicht. Omdat we 

onze activiteiten verrichten met en 

voor ondernemers, werken we ge-

regeld met een taskforce van onder-

nemers. Zij geven gevraagd en on-

gevraagd advies over de marketing 

van Haarlem en fungeren als extern 

klankbord. In de taskforce zitten 

ondernemers uit de sectoren duur-

zaamheid, cultuur, retail, horeca en 

hotellerie. Een pilot voor deze task-

force is gestart tijdens de Toekomst-

bestendig Haarlem-campagne.

Onze rol
Haarlem Marketing zorgt ervoor dat 

Haarlem bij de doelgroepen in beeld 

komt en bij de keuze voor een ste-

dentrip, midweek, vakantie of dagje 

uit wordt overwogen.

We stimuleren enthousiaste bezoe-

kers uit de doelgroep terug te keren 

én hun verhalen over Haarlem door 

te vertellen. We zorgen daarnaast 

voor een verhoging van de leefbaar-

heid in de stad door vraagstukken 

vanuit het perspectief van bezoe-

kers, bewoners en ondernemers te 

bekijken.

Strategiedoelen
1. Samen met haar partners ont-

wikkelt Haarlem Marketing cam-

pagnes, arrangementen en pro-

ducten rond de pijlers. 

2. Haarlem Marketing heeft zicht 

op trends en is op de hoogte van 

wat er zich afspeelt in de stad en 

bij haar doelgroepen.

3. Onze marketing is toekomst-

bestendig en zorgvuldig, zodat 

de hele stad en zo veel mogelijk 

sectoren ervan profiteren. Zo 

dragen we niet alleen bij aan de 

economie, maar ook aan de leef-

baarheid en trots.

4. Haarlem Marketing doet mee 

in het maatschappelijk debat en 

stimuleert de ontwikkeling van 

kennis en visie. Maar we zorgen 

ook met feiten en cijfers voor 

een objectieve onderbouwing 

van destinatiemarketing voor 

Haarlem.

“Haarlem 
Marketing
brengt de stad 
bij de juiste 
doelgroepen 
in beeld”
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Organisatiedoelen

Ons doel is om eind 2025 de volgende zaken be-

reikt te hebben:

1. Haarlem Marketing is de verbindende fac-

tor tussen ondernemers en (culturele) 

organisaties. We zijn de kennishouder en 

verbinder op het gebied van destinatiemar-

keting van Haarlem. Ondernemers in de 

vrijetijds- en congrressector zien de meer-

waarde van marketing. Daarom dragen ze 

eraan bij, zowel financieel als inhoudelijk. 

2. Er is een significante toename van het aantal 

ondernemers dat zich (financieel) betrokken 

voelt bij Haarlem Marketing. 

3. Haarlem Marketing draagt zorg voor alle fa-

cetten van destinatiemarketing. De afgelopen 

jaren hebben we ons met name bezig gehou-

den met het uitvoeren van campagnes. Desti-

natiemarketing is meer dan dat.

4. Het is onze ambitie om eind 2025 een belang-

rijke partij te zijn voor het ontwikkelen van 

visie, advisering, producten en destinatiema-

nagementbeleid.

5. Haarlem Marketing wil het VVV-kantoor 

omvormen tot een Haarlem Brandstore. We 

breiden het label VVV uit en maken het aan-

trekkelijker én digitaal voor bezoekers en be-

woners, voor jong en oud.

6. Haarlem Marketing zet in op originele nieuwe 

product-marktcombinaties die inspelen op 

trends, met lokale partijen.

7. Steeds meer bezoekers oriënteren zich onli-

ne, voorafgaand aan een stedentrip. Steden 

als Maastricht (1.300.000 miljoen bezoe-

kers op bezoekmaastricht.nl), Eindhoven 

(1.000.000 bezoekers op ThisisEindhoven.nl) 

en ’s-Hertogenbosch (860.000 bezoekers op 

Bezoek-denbosch.nl) tonen de potentie van 

de website visithaarlem.com. Met een bezoe-

kersaantal van 600.000 ligt hier nog een groot 

verbeterpotentieel. 

8. We hebben een vaste plek veroverd in de top 

10 van best bekeken stedenwebsites, de top 

15 van populairste pagina’s in Nederland en 

de meest bekeken pagina’s van 60 miljoen 

bezoekers/toeristen in Nederland van 70 

DMO’s. Om dit doel te bereiken is een gron-

dige update van de website visithaarlem.com 

nodig, zodat deze past bij de content behoefte 

van de bezoeker, zowel wat betreft beeld als 

tekst.

9. Het verhaal van Haarlem moet verteld en be-

leefd worden, via een bevlogen ambassadeur of 

online. Haarlem beschikt over een schatkamer 

vol aan verhalen, zoals de musea en de afdeling 

Erfgoed van de gemeente Haarlem. Haarlem 

kan worden beleefd door samen met bewoners 

en of ondernemers een reis door de stad te ont-

wikkelen, een Haarlem Experience, die ook in-

gezet kan worden voor de zakelijke bezoeker. 

Een belangrijke rol bij de contentcreatie is weg-

gelegd voor de citymarketeers. Zij kunnen aan 

de hand van het DNA, de verhaallijnen en hun 

doelgroep- en trendkennis de verhalen naar 

boven halen waar veel belangstelling voor is. 

“Evel molest 
quam aut 
venda dellut et 
doloristio que 
nos delluptam, 
non expla ius ex 
et”



DE KOEPEL
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10. Als ondernemers aanhaken op de centrale boodschap 

en zelf de afzender worden werkt destinatiemanage-

ment het best. Ook bewoners vervullen hierin een 

belangrijke rol. Zij zijn de meest natuurlijke ambas-

sadeurs van de stad en authentieke ervaringen zijn 

wat de bezoeker anno nu zoekt. Haarlem Marketing 

gaat bewoners en ondernemers stimuleren om crea-

tieve nieuwe producten te bedenken, gekoppeld aan 

de kracht van Haarlem en zal deze als collectief pre-

senteren. Voorbeelden zijn inspiratieworkshops, we-

binars en ontbijtsessies. Haarlem Marketing zet zich 

in als inspirator en verbinder van het merk ‘Haarlem’. 

Budget
Haarlem heeft pre-covid in 2019 circa 900.000 euro be-

steed aan marketing. Dit is een combinatie van budget-

ten beschikbaar gesteld door de gemeente Haarlem, BIZ 

binnenstad en sponsoring uit het bedrijfsleven. Haarlem 

kan meer marketingmogelijkheden exploiteren. Nu gaat 

er veel tijd en energie naar het dekkend krijgen van de fi-

nanciën. Zonde, want idealiter zouden deze rechtstreeks 

naar marketingactiviteiten gaan. Met budgettaire rust 

nemen de slagkracht en kwaliteit van de organisatie di-

rect toe en kan continuïteit worden geborgen. Om invul-

ling te kunnen geven aan het ambitieniveau van het on-

derzoeksrapport van Response, de Toeristische Koers, de 

Citymarketing Nota en deze Meerjarenstrategie zijn er 

nog financiële stappen te zetten. 
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We richten ons op doelgroepen 
die passen bij Haarlem en haar 
ambities. Zij hebben oog en waar-
dering voor de duurzame ervaring 
die de stad hen biedt, van  het ver-
voer tot de lokale producten. Deze 
doelgroepen noemen wij ook wel 
‘de waardevolle bezoeker’. 

Primaire doelgroepen

Bewoners:
• Bewoners van de gemeente  

Haarlem

• Bewoners uit de regio

• Potentiële bewoners

Leisure bezoekers:
• Herhaalbezoekers

• Regionale bezoekers 

• Nationale (meerdaagse) 

bezoekers

• Internationale (meerdaagse) 

bezoekers (focus op 

België en Duitsland) en via 

samenwerkingsverband NBTC 

wereldwijd

Zakelijke bezoekers (MICE)
• Business Individuals, nationaal 

en internationaal

• Zakelijk bezoek aan congressen- 

en beurzen

W I E  I S  ‘ D E  W A A R D E V O L L E  B E Z O E K E R ’ 
V O O R  H A A R L E M ?

3. Doelgroepen
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Verdieping doelgroep  
Haarlem is aantrekkelijk voor bezoe-

kers die kwaliteit weten te waarde-

ren, het echte verhaal willen horen 

en de tijd nemen om de achtergrond 

te ontdekken. Volgens het BSR-model 

Leefstijlvinder passen de Avontuur-

zoeker, de Stijlzoeker en de Inzicht-

zoeker doelgroep het best bij de be-

zoekers en bewoners van Haarlem 

(bron: Leefstijlvinder). 

Haarlem is 
aantrekkelijk voor 
bezoekers die 
kwaliteit weten te 
waarderen

Deze doelgroepen zijn bereid meer 

tijd en geld te besteden als de erva-

ring daardoor verbetert. Ze zijn op-

recht geïnteresseerd in de verhalen 

van de stad, het erfgoed en de mu-

sea. Deze doelgroepen ontdekken 

als eerste nieuwe plekken en zetten 

gelijkgestemden op het spoor hen te 

volgen. Deze doelgroepen vormen 

als het ware de tegenhanger van ‘de 

massa’, ‘goedkoop’, ‘actie’ en ‘gewoon’. 

Zij waarderen originaliteit, kleinscha-

ligheid en kwaliteit en zijn bereid 

meer tijd en budget te besteden in ruil 

voor een betere ervaring. (Social)me-

diacampagnes zijn in dit kwaliteits-

segment zeer effectief. De inzet van 

blogs, (achtergrond)artikelen in kwa-

liteitsbladen en een stijlvolle reclame-

spot in het cultuurblok van de NPO 

past bij deze doelgroep. De eerste 

resultaten zijn positief  en bieden nut-

tige handvatten voor continuering.

Doelgroepmarketing gericht op de 

leefstijlen Avontuurzoeker, Stijl-

zoeker en Inzichtzoeker wordt een 

actief onderdeel van het meerjarige 

marketingprogramma. Met inzet van 

de juiste middelen bereiken we de 

doelgroepen via hun eigen kanalen. 

Met campagnes bereiken we tegelij-

kertijd gelijkgestemde Haarlemmers 

en de inzet van verschillende midde-

len kan het effect versterken.
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Haarlem Marketing 
wil toerisme als
middel inzetten, in 
plaats van als doel

De waardevolle bezoeker
De bezoekerseconomie die wij voor 

ogen hebben versterkt niet alleen 

de bezoekersbeleving maar ook de 

kwaliteit van leven in de stad en haar 

bewoners. De waardevolle bezoeker 

is van zowel economisch als sociaal 

belang voor de stad.

 

Het gaat om bezoekers die de ver-

scheidenheid van de stad opzoeken, 

omdat ze in de breedte van het totale 

aanbod oog hebben voor duurzame 

vormen van vervoer en voor lokale, 

biologische of duurzame producten.

We verkiezen de waardevolle bezoe-

ker dan ook boven de massatoerist, 

die weinig uitgeeft en uit is op finan-

cieel voordeel en koopjes. Dit bete-

kent niet dat andere doelgroepen 

niet welkom zijn in Haarlem, maar 

enkel dat wij onze marketingtools 

niet inzetten om deze doelgroepen 

te verleiden Haarlem te bezoeken.  

Haarlem Marketing wil toerisme als 

middel inzetten, in plaats van als doel. 

Dat betekent een andere manier van 

werken en denken, waarbij je je ver-

bindt aan regionale vraagstukken, 

bijvoorbeeld hoe toerisme kan bij-

dragen aan de leefbaarheid in kleine 

kernen. Door te focussen op waarde-

volle bezoekers krijgt het leefklimaat 

in Haarlem een positieve impuls. We 

streven naar win-win-situaties waarin 

toerisme een bijdrage levert aan  bij-

voorbeeld de verdere ontwikkeling 

van hoogwaardig openbaar vervoer, 

het cultuuraanbod en groen in de 

stad. Naast leefbaarheid integreren 

we ook zaken als werkgelegenheid, 

duurzaamheid en welzijn. Omdat 

deze manier van denken vraagt om 

een slim samenspel van overheid, on-

dernemers en instellingen jagen wij 

vanuit Haarlem Marketing de dialoog 

hierover aan en zetten we duurzame 

koplopers in het zonnetje.
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Leefstijlvinder doelgroepen
Onze marketing richt zich op doel-

groepen die passen bij de Haarlemse 

identiteit: bezoekers die kwaliteit 

waarderen en graag meer betalen 

voor een waardevolle ervaring. Haar-

lemmers zelf passen met name in de 

profielen Stijlzoeker, Avontuurzoe-

ker van de Leefstijlvinder. Het aan-

bod van lokale ondernemers sluit 

veelal aan bij de smaak, interesses 

en wensen van de bewoners en dus 

ook bij een groot deel van onze doel-

groep. Ook de bezoekersdoelgroep 

de Inzichtzoeker is interessant voor 

het Haarlemse aanbod. Inzichtzoe-

kers willen namelijk dingen leren en 

ervaren, in de natuur en tijdens cul-

turele activiteiten.

Onze positionering komt de leef-

baarheid in de stad ten goede, omdat 

er een match tussen bewoners en 

bezoekers wordt nagestreefd. Dit is 

een gezonde uitgangspositie voor 

uitgebalanceerde groei.

Doelgroep samenstelling 
passend bij de stad
Veruit de meeste bezoekers komen 

met hun partner (59 procent) of 

vrienden (20 procent) naar Haarlem. 

Ook individuele bezoekers weten 

Haarlem goed te vinden. Haarlem 

trekt relatief weinig gezinnen met 

kinderen (18 procent). Met gerichte 

hoogwaardige dag- en meerdaagse 

arrangementen en reistips, speelt 

Haarlem in op de samenstelling van 

het reisgezelschap en hun specifieke 

voorkeuren binnen de levensstijlen. 

Bezoekers van Amsterdam met in-

teresse in gastronomie, cultuur en 

erfgoed vormen ook voor onze stad 

als ‘second city’ een belangrijke 

doelgroep. De kleinschaligheid van 

Haarlem, het rijke culinaire aanbod, 

de bijzondere musea, de mooie his-

torische binnenstad en het unieke 

winkelaanbod zijn trekpleisters met 

internationale allure.

Met name Duitsland (Nordrhein 

-Westfalen en Niedersachsen) is een 

interessante groeimarkt voor Haar-

lem. Vlaanderen volgt na Duitsland 

als opkomende markt voor Haarlem. 

Op deze markten spelen we actief 

in. Er wordt niet ingezet op interna-

tionaal massatoerisme. Post-covid 

wordt er ook ingezet op Frankrijk, 

Spanje en Italië.

Onze positionering komt de 
leef baarheid in de stad ten goede



“Haarlemmers zijn
ambassadeurs van het

merk Haarlem”
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Thematische aanpak
Haarlem richt zich op mensen die rust en aandacht be-

langrijker vinden dan snelheid of prijs. Dat doet zij aan 

de hand van de volgende thema’s.

Erfgoedtoerisme: historie en roemrijk verleden
De prachtige historische binnenstad van Haarlem en de 

ligging aan het Spaarne zijn interessant voor de waarde-

volle bezoeker. Maar hoe spreken we de jongere waar-

devolle bezoeker aan? Te denken valt aan een kruis-

bestuiving tussen de diverse pijlers: bijvoorbeeld een 

museumnacht met daaraan gekoppeld een borrelroute, 

cocktailworkshop of wijnproeverij. De ambitie is de jon-

ge bezoeker onze stad niet alleen te laten gebruiken, 

maar ook te laten beleven.

Cultuurtoerisme: musea en podia
Haarlem heeft diverse bijzondere musea, allemaal op 

loopafstand van elkaar. Het Frans Hals Museum en 

Teylers Museum, maar ook vele kleinere, onbekende-

re musea bieden de cultuurliefhebber de gelegenheid 

te genieten van schoonheid en bijzondere inzichten. 

Denk aan Huis Barnaart, het vernieuwde Museum van 

de Geest (2020 heropend), Hodshon Huis en het Pieter 

Teyler Huis. Haarlem biedt ook een rijk cultureel aanbod 

voor jonge bewoners en bezoekers, zoals cultuurpodium 

het Patronaat. Met name in de lente- en zomermaanden 

zijn er buitenevenementen, zoals in het nabijgelegen 

Caprera. Cultuur is de verbindende factor tussen jong 

en oud. 

Culinair bezoek: hoogwaardig en gezellig
Van ontbijt, lunch, borrel en diner tot aan een late na-

zit in een wijnbarretje: Haarlem biedt liefhebbers van 

gastronomie een breed scala aan mogelijkheden. De 

kleinschalige restaurants met kwalitatief hoogwaardige 

keukens en de vele terrasjes zijn ware trekpleisters. Het 

grote aanbod sterrenrestaurants in de 

regio voor de fijnproever, de Jopenkerk 

die het zelfgebrouwen Jopenbier ser-

veert en de diverse streekproducten 

van oudsher geven de tijd en aandacht 

voor het goede leven weer. De lief-

hebber van de goede keuken en de le-

vensgenieter die graag geniet van een 

gezellig hapje en drankje voelen zich 

thuis in Haarlem. Zowel de Stijlzoeker als de Avontuur-

zoeker halen hun culinaire hart op in Haarlem.

Winkelbezoek: kleinschalig en uniek winkelen
Haarlem kent vele straatjes met boetieks die je nergens 

anders vindt. De Stijlzoeker en Avontuurzoeker strui-

nen voor de gezelligheid graag de Gouden Straatjes af. 

Persoonlijke service en kwaliteit staan hier hoog in het 

vaandel. In Haarlem kun je ‘winkelen om het winkelen’. Je 

vindt er unieke schatten. Van (herhaal)bezoekers uit de 

regio tot vakantievierders en de Haarlemmers zelf: de 

Haarlemse winkelstraten kunnen altijd rekenen op ge-

zellige reuring. Doordeweekse dagen en de koopavond 

zijn vaak rustiger, Haarlem Marketing werkt een strate-

gie uit om juist op deze dagen en tijden 

specifieke doelgroepen aan te trekken. De ambitie is de 
jonge bezoeker 
onze stad niet 
alleen te laten 
gebruiken, maar 
ook beleven
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Zakelijke bezoekers passend bij Haarlem
De regio Haarlem heeft alles te bieden voor een succes-

vol zakelijk evenement, congres of vergadering. Het 

Haarlem Convention Bureau (HCB), onderdeel van 

Haarlem Marketing, heeft als missie Haarlem op de 

kaart te zetten als zakelijke bestemming. Hier wordt 

invulling aan gegeven door enerzijds de bekendheid 

van de regio onder zakelijke bezoekers te vergroten, 

anderzijds door het versterken van vergaderingen, 

evenementen en congressen. Deze zijn gericht op de 

pijlers van de stad: cultuur, winkelen, gastronomie en 

omgeving. Haarlem wordt daarbij op een bijzondere 

manier gepositioneerd. We focussen niet op het bin-

nenhalen van het zoveelste grote corporate congres. 

We communiceren niet over het grote aantal zit-

plaatsen. We zetten Haarlem zakelijk neer, passend 

bij de identiteit en kwaliteit van de stad.

Met de komst van het nieuwe University College 

richten we ons op kunst- en cultuurcongressen en 

nichebijeenkomsten in de wetenschap. Ook wordt 

er geacquireerd op congressen met het thema duur-

zaamheid en congressen die passen bij de pijlers van 

de stad, zoals retailcongressen.

Loyale gezelschappen die Haarlem meerjarig als 

ontmoetingsplek weten te vinden, zoeken we actief 

op. We brengen locaties met kleinschalige vergader-

ruimtes in kaart en zorgen voor verbinding. Grotere 

deelnemersaantallen van aanvullende activiteiten 

worden verspreid over bijzondere locaties. Daarmee 

spelen we in op de trend om een congres te koppelen 

aan een (buiten)activiteit (bleisure). We zetten actief 

in op retargetting van de zakelijke bezoeker. We willen 

deze doelgroep verleiden tot een (privé)herhaalbezoek. 

We verkiezen de waardevolle 
bezoeker boven de 
massatoerist

Haarlem richt zich op kleinschalige, smaakvolle za-

kelijke bijeenkomsten met bezoekers die kwaliteit 

weten te waarderen. De markt voor meetings, in-

centives, conferences en exhibitions (MICE) komt 

naar Haarlem om elkaar te ontmoeten én culinair 

te genieten.

Uiteraard biedt onze VVV Haarlemse merchandise 

aan die bij congressen ingezet kan worden, zoals de 

Haarlemse Dopper-waterfles. Om herhaalbezoek 

van de bleisure-doelgroep te stimuleren of com-

bineren kan een mobiele VVV-stand op locatie de 

bezoekers informeren en inspireren met het Haar-

lemse aanbod.

Op wie richten we ons niet?
Geïnteresseerden in grootschalige, luide evene-

menten, mensen die interesse hebben in stuntac-

ties en kortingen, massa is kassa en grote groepen 

vallen buiten onze scope. Onze marketing richten 

we ook niet op behoudende rustzoekers, die geen 

waarde toekennen aan nieuwe initiatieven of de 

omgeving. We verkiezen de waardevolle bezoeker 

boven de massatoerist die weinig uitgeeft en uit 

is op financieel voordeel en koopjes. Dit betekent 

niet dat deze doelgroepen niet welkom zijn in Haar-

lem, maar enkel dat wij onze marketingtools niet in-

zetten om deze doelgroepen te verleiden Haarlem 

te bezoeken.
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Relevante trends

Buiten de gebaande paden

G
enieten in eigen stad en land 

heeft in coronatijd verrast en 

geleid tot een trend met blij-

vende waarde voor Haarlem. Bezoek 

aan minder bekende bestemmingen 

(second cities), met als doel de massa 

en de gebaande paden te ontvluch-

ten, heeft een vlucht genomen. 

 

Haarlem heeft een unieke ligging 

ten opzichte van Amsterdam, Rot-

terdam, Den Haag en Utrecht en is 

als second city een aantrekkelijk al-

ternatief voor bezoekers die stadse 

reuring graag combineren met rust 

in de natuur.

Authentiek
Ook een interessante trend is de 

toenemende behoefte aan lokale, 

pure en echte ervaringen. Bezoe-

kers zoeken vaker naar verrassende, 

unieke, persoonlijke ervaringen, met 

aandacht voor de omgeving. Authen-

tiek, eerlijk en lokaal (ambachtelijk) 

aanbod krijgt de voorkeur boven 

massaproductie. Haarlem heeft veel 

van dit kleinschalig, lokaal en kwali-

tatief hoogwaardig aanbod en met 

haar natuurlijke ligging en histori-

sche achtergrond heeft zij de juiste 

combinatie van factoren om in te 

spelen op deze trend.

Op pad met technologie
Steeds vaker gebruiken bezoekers 

technologie bij het plannen en or-

ganiseren van hun (dag)reis. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan online re-

serveren en ticketverkoop, maar 

ook aan reviews en tips die (poten-

tiële) bezoekers online raadplegen. 

Haarlem Marketing faciliteert sinds 

2021 online verkoop van het toe-

ristische aanbod in en om Haarlem. 

Via het online boekingssysteem 

Haarlem Tickets worden bezoekers 

geïnspireerd om de stad optimaal te 

ontdekken. Onder meer door ver-

rassende meerdaagse programma’s 

aan te bieden. Met deze tool kunnen 

bezoekers geïnspireerd worden om 

eens een andere locatie, dag of tijd 

te kiezen voor een bezoek.

Het gebruik van (populaire) hashtags 

op sociale media is essentieel, die 

bieden de mogelijkheid Haarlemse 

parels kosteloos op de kaart te zet-

ten. Het NBTC (Nederlands Bureau 

voor Toerisme en Congressen) legt 

met #hiermoetjezijn bijvoorbeeld de 

focus op Nederlandse parels (ten tij-

de van het reisverbod). De hashtags 

#staylocal en #kooplokaal bena-

drukken aanvullend de kracht van 

lokaal aanbod. 

Exclusiviteit 
Bezoekers verwachten een steeds 

persoonlijkere aanpak (een-op-een-

marketing), mobiel aangeboden en 

met duidelijke visuele content. Door 

technologische ontwikkelingen is 

het mogelijk persoonlijke belevingen 

aan te bieden, gebaseerd op levens-

stijl, voorkeuren en eerdere reizen. 

De nieuwste technieken bieden 

Haarlem Marketing de mogelijkheid 

meer engagement te creëren met 

bezoekers en bewoners en proac-

tief in te spelen op behoeften. Deze 

technieken zijn extern in te kopen en 

kunnen worden afgestemd op onze 

specifieke behoefte en doelgroepen. 

Bezoekers zoeken 
vaker naar unieke, 
persoonlijke 
ervaringen

Multi generational (pod) travel
Grotere reisgezelschappen, zoals 

hele families of vriendengroepen, 

met bijvoorbeeld een huwelijksvie-

ring of jubileum als reisdoel (Bron: 

NBTC Toerisme Top 2021).

E E N  B E K N O P T E  A N A LY S E  VA N  D E  T R E N D S

4. Uitgangspunten
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Haarlem heeft alles. Uitgestrekte 
duin- en kustlandschappen, 
historische bezienswaardigheden, 
een rijk aanbod aan gastronomische 
locaties,  culturele parels, prachtige 
stadsparken en intieme hof jes. 

Escaping to the familiar
Terug gaan naar een plek waar je 

eerder bent geweest en waar je je 

goed voelt. Deze herhaalbezoeker 

zoekt bewust naar verdieping van 

een plek en een verhaal en ontdekt 

graag nieuwe ‘lagen’ van een plek 

die hij of zij eerder zag. (Bron: NBTC 

Toerisme Top 2021).

Slow travel 
Het draagvlak voor massatoerisme 

en milieubelastende vliegreizen voor 

een korte citytrip neemt af. Er is meer 

behoefte aan zingeving en groeiend 

verantwoordelijkheidsgevoel om-

trent het milieu. Eenmaal op locatie 

kiezen Nederlandse gasten steeds 

vaker voor ‘langzame’ vervoersmid-

delen. Denk aan kano’s, watertaxi-

’s, fiets, elektrische scooter of step. 

Voor Haarlem liggen hier kansen. 

De haalbaarheid van kleinschalig en 

origineel vervoer over (water)wegen 

kan worden onderzocht. Denk aan 

een hop-on-hop-off elektrische wa-

tertaxi in de huisstijl van de stad. 

Calm spots
Stadsbezoekers komen niet meer 

alleen voor reuring naar de stad. Ze 

zoeken ook graag rustige plekjes op. 

De vele Haarlemse pleintjes en par-

ken bieden volop gelegenheid om 

op deze trend in te spelen. Haarlem 

heeft daarnaast een unieke ligging 

te midden van duin, bos en zee. Niet 

voor niets heeft Haarlem Marketing 

de ligging van de stad als pijler op-

genomen. De focus op kleinschalig, 

rustig genieten in Haarlem wordt ge-

intensiveerd, onder meer door nieu-

we themaroutes voor verschillende 

doelgroepen te ontwikkelen.

Alles binnen handbereik 
Veel bezoekers gaan graag naar een 

plek waar activiteiten en beziens-

waardigheden dicht bij elkaar liggen. 

Haarlem heeft alles en is tegelijker-

tijd compact. Uitgestrekte duin- en 

kustlandschappen, historische be-

zienswaardigheden, een rijk aanbod 

aan gastronomische locaties,  cultu-

rele parels, prachtige stadsparken en 

intieme hofjes: het is allemaal binnen 

handbereik.

Haarlem Marketing werkt structu-

reel samen met partners in de stad 

om dag- en meerdaagse routes te 

ontwikkelen, zodat bezoekers alles 

wat zij wensen binnen handbereik 

hebben.

Placemaking 
Koplopers in destinatiemarketing 

zetten met succes in op ‘placema-

king’: een verrijking van de omgeving, 

passend bij het DNA van de stad of 

streek. Haarlem Marketing gaat in 

gesprek met de gemeente over het 

belang van het verrijken van bijzon-

dere plekken in en om Haarlem, door 

ze te markeren en verbinden. Unieke 

plekken die het bijzondere verhaal 

van Haarlem thematisch vertellen, 

worden aan elkaar gekoppeld. De 

stadsbankjes gemaakt van Haarlems 

Hout, kunnen bijvoorbeeld met een 

wandelroute aan elkaar verbonden 

worden; de Bankverhalen. 

Storytelling
Storytelling is niet meer weg te den-

ken uit de hedendaagse marketing. 

Een goed verhaal prikkelt de fantasie 

en wekt interesse voor een bezoek 

aan een plaats of evenement. Door 

verhaallijnen over Haarlem en haar 

bezienswaardigheden te ontwikke-

len, springt Haarlem Marketing in 

op deze trend. Waar Anno Haarlem 

het collectieve Haarlem-verhaal ver-

telt, gaan nieuwe verhaallijnen in op 

details binnen de pijlers van de stad. 

Zowel bezoekers, als Haarlemmers 

zelf ervaren zo wat zich op een be-

paalde plek in een ander tijdperk of 

vanuit een ander perspectief heeft 
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afgespeeld. Verhalen van toen, af-

gewisseld met verhalen van nu, ver-

telt door ondernemers, bekende en 

onbekende Haarlemmers. Verhalen 

voor jong en oud.

Groeiende doelgroep aantrekken
Haarlem heeft nog relatief weinig 

bezoek van grootouders die met 

hun jonge kleinkinderen op vakantie 

of dagtrip gaan. Terwijl deze groep 

groeiend is. Haarlem kan hierop 

inspelen met bijvoorbeeld ‘opa-en-

oma-samen-op-stap-arrangemen-

ten’ met stadswandelingen, musea, 

restaurants en familiekamers, leuk 

voor ouderen en kinderen. Bijkom-

stigheid is dat we kunnen sturen op 

bezoek in het laagseizoen en door-

deweekse dagen, een belangrijk doel 

van destinatiemanagement. Door 

doordeweekse arrangementen te 

ontwikkelen en korte vakanties bui-

ten schoolvakanties aan te bieden, 

haken we hierop in. 

Vaker gastronomisch reisdoel
Culinaire mogelijkheden spelen een 

toenemende rol bij het kiezen van 

een reisbestemming. Steeds vaker  

begint het plannen van een reis met 

het verkennen van de culinaire op-

ties en hangen beslissingen af van 

de mogelijkheid een tafel te kunnen 

reserveren. Men zoekt naar verbor-

gen parels, waar lokale producten 

worden geserveerd en locals graag 

komen. Haarlem heeft een uitste-

kend culinair aanbod en claimt al en-

kele jaren de titel ‘Gastronomische 

Hoofdstad’. Haarlem Marketing gaat 

inzetten op de ontwikkeling van cu-

linaire arrangementen. Een kruisbe-

stuiving met de hotellerie, retail en 

cultuursector zijn hierbij goed denk-

baar en wenselijk. 

Huidige vrijetijdsmarkt
De constante druk voelen om niets 

te missen (‘Fear Of Missing Out’, 

FOMO) en altijd op volle snelheid te 

reizen, is in 2020 abrupt veranderd. 

We zijn gedwongen tot rust geko-

men, met als bijkomstigheid dat de 

waardering voor de eigen omgeving 

is toegenomen. Het jaar 2020 vormt 

een keerpunt in de bezoekers- en 

vrijetijdseconomie. Onze manier van 

reizen, tijdsbesteding en samenzijn 

zijn (misschien wel voorgoed) ver-

anderd. Voor Haarlem Marketing 

brengt dit nieuwe uitdagingen met 

zich mee. Wij blijven de stad en haar 

partners promoten,  binnen onze ka-

ders en aan de hand van onze pijlers 

blijven we streven naar de hoogst 

mogelijke kwaliteit. Op passende en 

verantwoorde wijze.

Het Haarlems DNA
Haarlem heeft een roemrijk ver-

leden. Door de ideale ligging is de 

stad al sinds mensenheugenis een 

geliefde plek om (op stand) te wo-

nen, werken en handel te drijven. 

Haarlem heeft zich door de  eeuwen 

heen ontwikkeld tot een trotse stad, 

authentiek, succesvol en met kwali-

tatief hoogwaardig aanbod. Stads-

wandelingen en bezoekjes aan erf-

goedlocaties zijn toenemend in trek. 

Klim naar het Licht in de KoepelKa-

thedraal is een goed voorbeeld, waar 

cultureel erfgoed interessant werd 

gemaakt voor jong en oud.

Haarlem is sfeervol, aantrekkelijk en 

gezellig, zo blijkt uit onderzoek on-

der Nederlandse bezoekers uit 2018 

(Bron: Toeristisch Imago Onderzoek 

uitgevoerd door Lagroup 2018). In 

het onderzoek, gehouden onder ze-

ventien Nederlandse steden, staat 

Haarlem op de tweede plek wat be-

treft het museum- en winkelaanbod.  

Winkelen en uit eten gaan zijn de 

meest genoemde bezoekredenen en 

72 procent van de bezoekers heeft 

een positief tot zeer positief beeld 

van Haarlem. 
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Bezoekredenen Haarlem

Nederlanders kiezen voornamelijk voor een stedentrip naar Haarlem voor 

het hoogwaardige winkel- en culinaire aanbod en om tijd met familie en 

vrienden door te brengen. Ook diverse Haarlemse evenementen zijn een 

reason to visit en tevens leiden deze vaak tot herhaalbezoek. Zie de be-

zoekredenen in percentages in figuur 1.

Bezoekreden 2017 2018 2019

Winkelen voor plezier 2 8 % 2 6 % 3 3 %

Overig 1 5 % 1 8 % 1 4 %

Lunch / dineren 1 8 % 1 8 % 1 5 %

Geen belangrijkste reden 1 5 % 1 4 % 1 3 %

Museumbezoek 1 0 % 9 % 9 %

Stadswandeling 7 % 6 % 7 %

Theater- of concertbezoek 3 % 5 % 5 %

Evenementbezoek 4 % 4 % 4 %
 
Figuur 1:  Bron: Toeristisch Imago Onderzoek uitgevoerd door Lagroup 2019

De kracht van Haarlem: 
winkelen, dineren, borrelen, 
musea, terrasbezoek en 
stadswandelingen. 
Haarlem onderscheidt zich als stad 

door haar compactheid en diversiteit 

aan  winkelsoorten als één van de 

beste winkelsteden van Nederland. 

De stad is de afgelopen jaren niet 

voor niets drie keer uitgeroepen 

tot Beste Winkelstad van het jaar. 

De detailhandel in combinatie 

met horeca in de historische 

binnenstad is gezichtsbepalend en 

versterkt de aantrekkingskracht 

op regiobewoners, dagjesmensen 

en binnenlandse- en buitenlandse 

bezoekers. Met een 8e plek op de 

lijst van steden in Nederland waar 

je de meeste terrasjes vindt zit het 

ook met de terrasdichtheid helemaal 

goed in Haarlem. 

Wat kan Haarlem verbeteren? 
Haarlem komt in veel top 10-lijstjes 

voor, maar nog niet altijd op de júiste 

lijstjes. Denk aan lijstjes met een top 

10 van steden met de gezelligste ter-

rassen, de bijzonderste hofjes, mooi-

ste stadsparken, unieke fietsroutes 

en afwisselende flora en fauna. Ter-

wijl Haarlem deze wel degelijk heeft, 

is dat kennelijk onder het grote pu-

bliek niet bekend. Hier valt kortom 

winst te behalen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt 

dat er meer aspecten van het toeris-

tisch product zijn, die aandacht kun-

nen gebruiken. Zo wordt opgemerkt 

dat spraakmakende musea als het 

Frans Hals Museum en Teylers Mu-

seum relatief onbekend zijn. Deze 

kunnen meer in de spotlights worden 

gezet.

Ook wordt aanbevolen meer typisch 

Haarlemse sfeer te brengen in de 

promotie van de stad. Dit kan door 

bijvoorbeeld bezoekers video’s van 

Haarlem te laten maken en die op de 

website of sociale media te delen.

De PR-waarde van Haarlem is mo-

menteel laag. Groningen en Arnhem 

worden getipt door internationale, 

vooraanstaande platforms als Na-

tional Geographic, als verborgen 

parel in Nederland. Door een actief 

mediabeleid kan Haarlem naamsbe-

kendheid vergroten, zonder hieraan 

advertentiebudgetten te besteden. 

Als ‘second city’ kan Haarlem een in-

teressante positie claimen.
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Aan het zakelijke 
doel van de reis 
wordt een funfactor 
gekoppeld

Trends zakelijk bezoek
Technologie, virtueel en hybride
Technologische ontwikkelingen heb-

ben invloed op de organisatie van 

zakenreizen en de verwachting is dat 

technologie meetings en evenemen-

ten zal blijven transformeren. Nog 

voor de corona pandemie was er al 

sprake van hybride evenementen en 

virtuele toepassingen, deze trend zet 

door.

Duurzame ontwikkelingen
Bedrijven denken steeds vaker aan 

hun ecologische voetafdruk en vra-

gen zich bijvoorbeeld af of het nodig 

is om te vliegen of om met meerde-

re personen op zakenreis te gaan. Er 

wordt vooral op gelet dat er minder 

voor interne meetings wordt gereisd. 

Er is dan ook steeds meer focus op 

nationaal. Maar voor ander soort 

meetings, waarbij bijvoorbeeld con-

tact met klanten, prospectie of busi-

ness development noodzakelijk is, 

blijft menselijk contact nodig waar-

door we blijven reizen. Wel worden 

kortere afstanden tegenwoordig 

vaker met de trein ondernomen. 

Daarnaast is een combinatie met een 

buitenactiviteit wenselijk voor een 

zakelijk bezoek. (Bron: MT 2018)

Bleisure
Bleisure is een samentrekking van de 

Engelse termen Business en Leisure. 

De term staat voor een nieuwe trend 

in zakenreizen waarbij aan het zake-

lijke doel  van de reis een funfactor 

gekoppeld wordt. Deze invulling van 

zakenreizen is een gevolg van het ver-

vagen van de grenzen tussen privé en 

werk. Het idee erachter is: het nutti-

ge met het aangename combineren. 

Een meeting of congres koppelen 

met ontspannen activiteiten als een 

proeverij of rondvaart bijvoorbeeld. 

Of een werkbezoek afsluiten met de 

komst van partner of gezin.
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Fysieke evenementen, zullen ook na 

de coronacrisis, altijd blijven bestaan. 

De behoefte aan menselijk contact 

is misschien wel groter dan ooit. 

Wel wordt voorspeld dat live events 

hoogstwaarschijnlijk een meer na-

tionale of regionale focus krijgen en 

dat bezoekersaantallen bij fysieke 

evenementen kunnen afnemen. Voor 

het bereiken van een groot en inter-

nationaal publiek, maar ook voor het 

besparen van kosten en het verduur-

zamen van de sector, behouden ook 

digitale en hybride evenementen in 

de toekomst hun bestaansrecht. De 

bezoeker wordt daarnaast mogelijk 

zelf selectiever en komt bij zowel 

online als fysieke evenementen voor 

de totaalervaring. Naast het bieden 

van een onderscheidende en duur-

zame inhoud is de beleving, waarbij 

de bezoeker echt betrokken en aan-

genaam verrast wordt, dus ook es-

sentieel. Technologische innovaties 

spelen hierbij een grote rol.

Digitale en hybride evenementen 
behouden in de toekomst hun 
bestaansrecht.



FRANS HALS MUSEUM
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aspiratiewaarde:
Stad met Sfeer

aspiratiewaarde:
Stad met Stijl

eigenwaarde:
Stad met Smaak

ankerwaarde:
authentiek/menselijke maat

ankerwaarde:
kwaliteit/hoogwaardig

onze belofte?

onze overtuiging?
Mensen willen kwaliteit beleven

in een stad en omgeving
waar historie en modern aanbod

perfect in balans zijn

Dit is Haarlem: 
stad met Smaak
stad met Sfeer
stad met Stijl
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5. Positionering

H E T  H A A R L E M S  D N A

Kernwaarden

O
ns merkverhaal wordt uit-

gedragen door een heel net-

werk van verhalenvertellers: 

Haarlemmers, ondernemers, stake-

holders, organisatoren van evene-

menten, cultuurpartners enzovoorts. 

Iedereen draagt het merk eenduidig 

uit. Om dit mogelijk te maken, is een 

merkkompas nodig. Dit kompas geeft 

aan in welke richting Haarlem wil 

gaan. 

De kernwaarden van Haarlem, uit 

het Haarlem Stadskompas 2013, zijn 

ons DNA, het fundament waarop 

onze communicatiewaarden geba-

seerd zijn.

• Oorspronkelijkheid:   

authentiek en inventief

• Kwaliteit:   

inspirerend en verrijkend

• Menselijke maat:  
innemend en gastvrij

Geen ‘massa is kassa’
Het merkkompas geeft ook aan wat 

Haarlem niet is. Haarlem is niet rauw, 

stoer of luid. We kennen een inge-

togen trots maar kloppen onszelf 

niet snel op de borst. Grootschalige 

bijeenkomsten of onooglijke winkel-

panden mogen aan Haarlem voorbij-

gaan. Het koesteren van schoonheid, 

oorspronkelijke waarden en immer 

blijvende idealen als rust, geluk en 

voorspoed zijn voor Haarlem be-

langrijker. Haarlem gaat dan ook niet 

voor grootschaligheid (massa) en ook 

niet voor snel geld verdienen (kassa). 

Het DNA is opgebouwd uit de kernwaarden (bron: Haarlemse 
stadskompas 2013): oorspronkelijkheid, kwaliteit en menselijke 
maat. Haarlem Marketing heeft deze kernwaarden doorvertaald 
naar de communicatiewaarden Stad met Smaak, Stad met Sfeer, Stad 
met Stijl. zodat de doelgroep, zowel jong als oud, zich hiermee kan 
identificeren zonder dat dit uitleg behoeft. Op deze waarden wordt 
de destinatiemanagementstrategie gericht. Dit is Haarlem. 



Oorspronkelijkheid
Kwaliteit

Menselijke maat

-  H E T  H A A R L E M S  D N A  -
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C O M M U N I C AT I E -
WA A R D E N

Stad met Smaak
Haarlem is elegant, stijlvol, char-

mant, keurig, sierlijk, voornaam en 

fraai. De inwoners omringen zich 

met mooie voorwerpen en een 

prachtige omgeving. De huizen aan 

het Spaarne, Paviljoen Welgelegen, 

de hofjes, de kunstschatten en de 

mooie stadsparken getuigen van 

deze goede smaak en gaan terug tot 

de 17e eeuw. Haarlemmers spreken 

ABN en waarderen kwaliteit. Haar-

lem claimt de titel ‘Gastronomische 

Hoofdstad’. Haarlem is letterlijk en 

figuurlijk smaakvol. 

Stad met Sfeer
Haarlem voelt vertrouwd, harte-

lijk, gezellig, plezierig, veilig, aange-

naam, ongedwongen en knus, kort-

om: sfeervol. Een plek waar je graag 

komt en waar je je direct comforta-

bel voelt. Haarlem voelt als thuis. De 

Gouden Straatjes, hofjes, monumen-

tale gebouwen, pleinen en de Gro-

te Markt ademen een tijdloze rust 

en gezelligheid. In een wereld met 

enorme drukte, prikkels en uitdagin-

gen is deze gemoedelijke atmosfeer 

een waarde om te koesteren. Een 

second city die dit stempel draagt 

met trots. Geen bravoure, wel ambi-

tie. Haarlem staat voor kwaliteit en 

voorspoed, in een sfeervolle setting.

Stad met Stijl
Zelfverzekerd zonder het van de 

daken te schreeuwen, trots en toch 

ingetogen. Dat is Haarlem. Haarlem 

wordt door bezoekers gezien als een 

stijlvolle stad, met statige gebouwen 

en intieme straatjes, vele boetieks en 

unieke horeca. De moed van Haar-

lemmers heeft door de eeuwen heen 

geleid tot overwinningen. Die moed 

klinkt elke dag door de straten van 

Haarlem door het luiden van de ‘Da-

miaatjes’ in de Grote of St. Bavokerk. 

De binnenstad is prachtig decor van 

historie, welvaart en vakmanschap. 

De trots die bewoners voelen om 

het stijlvolle Haarlem ‘thuis’ te noe-

men, is een diepgewortelde waarde. 

Een waarde die niet wordt uitge-

schreeuwd, maar wordt ervaren. In-

getogen, stijlvol.

“De Gouden 
Straatjes, hof jes, 
monumentale 
gebouwen, 
pleinen en de 
Grote Markt 
ademen een 
tijdloze rust en 
gezelligheid.”



GRAVESTENENBRUG
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‘Smaak genieten’ - pijler 
gastronomie
Verhalen over culinaire locaties en 

belevenissen in Haarlem, die ge-

tuigen van goede smaak en gast-

vrijheid. Wijnbarretjes, lunchen of 

dineren in het bruisende stadsleven 

of op pittoreske pleintjes, bijzondere 

restaurants en terrasjes. Naast het 

culinaire, ambachtelijke karakter 

speelt ook uiterlijke goede smaak 

een belangrijke rol in deze verhaal-

lijn. Denk aan bijzondere gevelpan-

den, kunstwerken en kerken in de 

authentieke, compacte binnenstad. 

Alle locaties, belevenissen en acti-

viteiten die het goede van het leven 

op een smaakvolle manier brengen, 

worden in de etalage van ‘Smaakvol 

genieten’ geplaatst. 

‘Stijl winkelen’ - pijler retail
De vele unieke, stijlvolle boetieks, de 

Gouden Straatjes, de variëteit aan 

winkels: Haarlem is een gouden plek 

voor bezoekers die graag winkelen 

met oog voor detail en kwaliteit.  Win-

kelen in zaken waar servicegericht-

heid, gastvrijheid en vakmanschap 

hoog in het vaandel staan. Deze ver-

haallijn vertelt de verhalen over win-

kelstraatjes in de stad, winkels binnen 

een niche-thema – duurzaam, vintage 

of design – en dag- of weekend win-

kelroutes. De focus ligt op mooie, tijd-

loze merken, duurzame vondsten en 

winkelen voor het plezier. Het Haar-

lem Shopping Weekend is een icoon 

in deze etalage. Tijdens het winkelen 

kan er volop worden genoten bij on-

dernemers, die bijvoorbeeld mooie 

borrel- of verblijfsaccommodaties 

aanbieden; kruisbestuiving versterkt 

de beleving. 

‘Sfeer ontdekken’ - pijler 
cultuur
Tot deze verhaallijn behoren de ver-

halen die gaan over het roemrijke 

verleden van de stad, de verzamelde 

kunst en de legenden over Haarlem. 

Ook hedendaagse  belevenissen en 

ondernemers waar Haarlem met 

trots over kan vertellen krijgen een 

plek in deze etalage. De verhalen 

verbinden authentieke locaties, acti-

viteiten en belevenissen in verleden, 

heden en toekomst. Voorbeelden zijn 

de historische binnenstad, grachten-

panden, het Spaarne, Meesters in de 

schilderkunst, kunstenaars, musea, 

kerken, molens en parken. Deze lo-

caties en activiteiten worden thema-

tisch aan elkaar verbonden. 

‘Sfeer beleven’ - pijler omgeving
Bezoekers vinden dat Haarlem zich 

onderscheidt door echtheid, oor-

spronkelijkheid en gemoedelijkheid. 

Haarlem is een stad om van te genie-

ten en te ontdekken. Het rendement 

op je vrije tijd is hoog door de klein-

schaligheid en de nabijheid van stad 

en natuur, zoals parken en het strand. 

Bezoekers waarderen de historische 

binnenstad, de aanwezigheid van wa-

ter zoals ’t Spaarne en ’t Wed, land-

goederen als Elswout en de duinen 

die je zo in fietst. De nabijheid van 

Amsterdam maakt Haarlem tot een 

interessant startpunt voor diverse 

uitvalslocaties.

O N Z E  V E R H A A L L I J N E N
Het merk Haarlem vertellen we samen in verhalen, 

verbonden aan thema’s: de verhaallijnen. De ver-

haallijnen zijn relevant, passen binnen de pijlers 

van Haarlem, dragen positief bij aan de positione-

ring van de stad en sluiten aan bij de kernwaarden. 

Dit wordt vertaald middels de communicatiewaar-

den: Stad met Smaak, Stad met Sfeer, Stad met 

Stijl. Bovendien zijn ze herkenbaar. Per doelgroep 

bewoners, bezoekers (uit eigen stad, landelijk en 

internationaal) en zakelijke bezoekers worden 

verhaallijnen en daarbij passende routes en arran-

gementen ontwikkeld. Hier onder een aanzet van 

de verhaallijnen voor de vier pijlers.
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Voorspoed en welvaart
Haarlem is sinds jaar en dag een stad 

die bekend staat om haar voorname 

voorkomen. In de 17 en 18e eeuw 

kwamen veel rijke mensen komen 

Haarlem. Zo was het de tijd van 

Teylers (1778), Barnaart (1804) en 

Molen de Adriaan (1779). Ook bui-

tenplaatsen rondom Haarlem waar-

onder Welgelegen (1785-1789), de 

Haarlemse hofjes, en Vleeshal (1604 

– architect Lieven de Key) vonden 

hun oorsprong in die tijd. Er verre-

zen statige, chique gebouwen die 

tot op de dag van vandaag grandeur 

uitstralen en de sfeer van weleer nog 

altijd ademen.  Het vakmanschap 

waarmee (monumentale) gebouwen 

destijds werden gemaakt zorgen nog 

altijd voor een aantrekkingskracht 

op mensen van alle leeftijden die ge-

nieten van het compacte, historische 

centrum van Haarlem. 

Ambacht en vakmanschap
In de Middeleeuwen werd qua archi-

tectuur de basis gelegd voor de stad 

die Haarlem nu is, met de bouw van 

het Stadhuis (Anno), de Grote Markt 

en de Grote of St.-Bavokerk (laat 

Middeleeuws). Aan het eind van de 

Middeleeuwen heersde er in Haar-

lem grote voorspoed als het gaat om 

ambacht en handel. Dit resulteerde in 

een bloeiende handel in bloemen en 

bier (de Haarlemse bierbrouwerijen 

floreerden aan ‘t Spaarne als handige 

invoerroute). Het was ook de tijd van 

Frans Hals, de (vermeende) innovatie 

van de Boekdrukkunst door Laurens 

Janszoon Coster in Haarlem.  

Heel lang dankte Haarlem zijn groei 

en welvaart tevens vooral aan textiel. 

In de Middeleeuwen kende de stad 

een bloeiende lakenhandel (geweven 

wollen stoffen). In de zeventiende 

eeuw bloeide de textielnijverheid 

opnieuw op. Nu ontstonden er voor-

al veel linnenblekerijen, met name te 

vinden in de duinen buiten de stad.

Statige, chique gebouwen die
tot op de dag van vandaag 
grandeur uitstralen
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Het verhaal van de zakelijke 
bezoeker 
De Haarlemse sprankeling: klein-

schalig, persoonlijk en authentiek. 

Haarlem, creatieve stad van toege-

paste innovatie. 

Voor de zakelijke bezoeker is het in-

teressant te weten wat voor type be-

drijvigheid Haarlem kenmerkt. Haar-

lem heeft een goede positie voor 

creatieve, dienstverlenende en ken-

nisintensieve bedrijven, waaronder 

ICT. Het verhaal gaat over de lokale 

makers. Met focus op de circulaire 

en duurzame economie, technologie, 

ambacht en gezondheid. Haarlem als 

de proeftuin om innovatie te testen, 

op te schalen en te vermarkten. Dat 

maakt Haarlem uniek en dé plek voor 

een zakelijk evenement of bijeen-

komst. 

In Haarlem zijn inspirerende lokale 

voedseldeskundigen, winkeliers en 

voedselproducenten te vinden die 

de kans bieden om de heerlijke ‘Goe-

de, schone en eerlijke keuken’ van de 

stad te laten proeven. De Haarlemse 

gastronomie ontdekken is ook voor 

de zakelijke bezoeker van toege-

voegde waarde. En dat op locaties 

in een compacte stad met een hoge 

dichtheid aan monumentale gebou-

wen en culturele instellingen, waar 

unieke kleinschalige evenementen 

optimaal tot hun recht komen.

Haarlem is een waardevolle proef-

tuin voor de retail, het is een stad 

die niet alleen concepten ontwikkeld 

maar ook uitblinkt in toepasbaar-

heid. 

De omgeving van Haarlem kenmerkt 

zich door grote diversiteit: natuurge-

bieden, landgoederen, en natuurlijk 

strand en zee maar ook de nabijheid 

van Amsterdam. De zakelijke evene-

menten locaties in het buitengebied 

combineren de sfeer van de prachti-

ge omgeving en gunstige ligging van 

Haarlem met haar hoogwaardige fa-

ciliteiten. 
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H A A R L E M S E 
V O R M E N TA A L 

Haarlem zichtbaar 
Een beeld zegt meer dan duizend 

woorden. We vertellen het verhaal 

van Haarlem met trots en smaak 

en geven deze verhalen lading met 

prachtige, aansprekende beelden. 

De kijker moet denken: ‘Was ik daar 

nu maar, heerlijk.’

Het perspectief van de fotografie is 

dat van de levensgenieter, degene 

die tijd heeft om met vrienden te ge-

nieten of te dwalen door musea, col-

lecties en hofjes. Er worden beelden 

van alle seizoenen en pijlers gemaakt, 

waarbij het toetsingscriterium altijd 

is: voldoet het aan de kernwaarden? 

De beelden zijn positief. Menselijke 

maat is het sleutelwoord: we willen 

niet alleen stadsfoto’s van mooie ge-

bouwen, maar ook de levendigheid 

en gezelligheid vastleggen. Groot-

schalige, massale bijeenkomsten of 

beelden die gewoontjes en kleurloos 

zijn, horen niet bij Haarlem. De beel-

den van Haarlem worden vastgelegd 

in een beeldbank. Iedereen die com-

municeert over het merk Haarlem 

kan gebruikmaken van deze beelden. 

Zo zorgen we voor een consistent 

uitgedragen beeld van Haarlem.

Opgefriste huisstijl van Haarlem 
We ontwikkelen een eigen Haarlem-

se vormentaal. Een vormentaal die 

stijlvol is en blijk geeft van de trotse 

eigen identiteit. Het logo en de com-

municatiestijl worden opgefrist, zo-

dat ze onze doelgroepen maximaal 

aanspreken. De huisstijl biedt ruim-

te voor creativiteit en ondernemers 

en cultuurpartners de mogelijkheid 

erop in te haken en het door te verta-

len. We hebben voor een lettertype 

gekozen dat de smaakvolle en trot-

se identiteit van Haarlem uitdraagt. 

Vriendelijk en toegankelijk, voor 

jong en oud.

Het destinatiemarketinglogo toont 

vier sterren, de witruimte ertussen 

vormt het wapen van Haarlem. We 

frissen het logo alleen grafisch op en 

behouden daarmee de essentie. 

Ook het marketingkleurenpalet gaat 

de identiteit van Haarlem uitstralen. 

De gekozen kleuren zijn getoetst aan 

de (psychologische) kleurenleer. Het 

palet wordt  verbonden aan de ver-

haallijnen en thema’s, maar kan ook 

flexibel ingezet worden om de juiste 

Leefstijlvinder-doelgroepen aan te 

spreken. Het kleurenpalet past bij 

onze communicatiewaarden en on-

derscheidt onze drie divisies: Haar-

lem Marketing, Haarlem Conventi-

on Bureau (HCB), de VVV en Anno 

Haarlem.

Uitrol merk Haarlem
Voor de introductie van het aange-

scherpte merk Haarlem wordt een 

beeld- en verhalenbank samenge-

steld. In deze uitrolfase wordt ge-

werkt aan content creatie. Er wordt 

een merkgids ontwikkeld, met uitleg 

over het merk en instructies voor 

teksten en beelden. Deze merkgids 

(brandguide) kan als handleiding 

worden gebruikt voor destinatie-

marketing en door beleidsmedewer-

kers, ondernemers, vrijwilligersor-

ganisaties en andere partners en 

stakeholders uit de stad. De merk-

gids biedt concrete voorbeeldmid-

delen. Een citydressing-pagina op de 

website fungeert als platform waar-

van ook de Haarlem branding toolkit 

gedownload kan worden.

We vertellen 
het verhaal van 
Haarlem met trots 
en smaak
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Goed voorbeeld doet volgen
Haarlem Marketing gaat zelf het 

goede voorbeeld geven. Alle eigen 

destinatiemarketingkanalen worden 

opnieuw ingericht voor bezoekers, 

bewoners en toeristische toeleve-

ranciers. Het nieuwe gezicht van 

Haarlem wordt breed en consistent 

uitgedragen en geladen. De destina-

tiemarketingwebsite wordt ingericht 

met alle verhaallijnen die het ver-

haal van Haarlem vertellen. Haarlem 

Marketing neemt de regie in de invul-

ling van de meest gezochte vragen op 

internet in relatie tot Haarlem.

Visueel aangescherpt merk
Als het eigen huis op orde is als eta-

lage van het aangescherpte merk, 

gaat Haarlem Marketing actief oude 

destinatiemarketing-uitingen opspo-

ren en vervangen. Alle inspanningen 

zijn erop gericht zo snel als mogelijk 

perfect vindbaar te zijn op de juiste 

zoektermen om het juiste beeld van 

Haarlem weer te geven: aansprekend 

voor jong en oud, fris en met een tijd-

loos karakter. Ook het partnernet-

werk wordt gevraagd om teksten 

en destinatiemarketinglogo’s aan te 

passen. De opgefriste Haarlem Mar-

keting website is hiervoor het uit-

gangspunt.

Haarlem Marketing 
is de regisseur
die het merk 
uitdraagt

Ook buiten ons directe netwerk
We brengen nauwkeurig in kaart hoe 

en waar content over Haarlem wordt 

gedeeld. Actief voorzien we deze 

kanalen en platformen van de juiste 

content, foto’s en het nieuwe logo. 

Haarlem Marketing is de regisseur 

die het merk uitdraagt, via de eigen 

kanalen maar ook nadrukkelijk via de 

kanalen van anderen.
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Met destinatiemanagement wordt 

bewust gestuurd op de promotie van 

de stad als bestemming, zonder in te 

leveren op veiligheid en leefbaarheid. 

Het doel van de strategie van Haar-

lem Marketing is om te sturen op be-

houd van bezoekers (met leefstijlen 

die passen bij Haarlem) in drukke pe-

rioden (weekenden en vakanties) en 

het stimuleren van meer bezoek in 

de stille perioden (doordeweeks en 

laagseizoen) en herhaalbezoek (bijv. 

na bijwonen van een evenement). 

Besteding per persoon omhoog 
brengen
In 2019 gaven bezoekers aan Haar-

lem gemiddeld 56,30 euro per per-

soon uit. Dat is 5 euro meer dan in 

2018. Het gemiddelde bestedingsbe-

drag van alle steden in Nederland lag 

in 2019 op 56,10 euro. In Maastricht 

werd het meest uitgegeven: 79 euro 

en in Schiedam het minst, namelijk 

26,20 euro. 

Ons doel is de economische spin-off 

te vergroten en daarmee in uiterlijk 

2025 de bestedingen in Haarlem te 

verhogen naar 65 euro per persoon, 

per bezoek, zodat we positief scoren 

in de benchmark van vergelijkbare 

steden. Met actieve promotie van 

het kwalitatief hoogstaande aanbod 

van winkels en horeca in Haarlem, is 

dit een haalbaar doel. 

VA N  D N A  N A A R  S L I M M E  D O E L E N

6. Strategie

Haarlem heeft het imago van smaakvolle, stijlvolle en sfeervolle stad. 
Deze communicatiewaarden zijn, samen de kernwaarden (het DNA), de 
bouwstenen van het verhaal van Haarlem waarop de pijlers en doelen 
van Haarlem Marketing zijn gestoeld. Doelen waarop we inzetten 
zijn concreet en haalbaar, meerjarig ondersteund en afgestemd op 
specifieke doelgroepen. 
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Om deze groei mogelijk te maken, 

zonder in te boeten op leefbaarheid, 

is een gezamenlijke inspanning nodig 

van alle organisaties in de vrijetijds-

sector. Haarlem Marketing verbindt 

deze en draagt bij met een visie en 

een meerjarige strategie. Wij ver-

talen gemeentelijke ambities naar 

marketingdoelen. Onze ambitie is 

om (inter)nationaal de positie van 

Haarlem als destinatie te verbete-

ren en uit te bouwen, met een focus 

op onze pijlers en rekening houdend 

met de veiligheid en leefbaarheid in 

de stad. 

Spreiding in tijd en seizoen
Haarlem beschikt over circa vijftien 

hotels, een aantal kleinere slaapac-

commodaties, circa 150 bed and 

breakfast gelegenheden en Airbnb. 

In totaal heeft Haarlem overnach-

tingsmogelijkheid in zo’n 1.400 ka-

mers. De kwetsbare balans tussen 

wonen, werken en recreëren heeft 

onze onverdeelde aandacht.  In 

Haarlem is het nu vooral druk in de 

weekenden (zie figuur 2) en van april 

tot en met september. Om de leef-

baarheid en de balans tussen wonen 

en bezoeken te bewaken, richt Haar-

lem Marketing zich daarom op het 

stimuleren van een langer verblijf, 

spreiding over piek- en dalmomen-

ten en het in goede banen leiden van 

bezoek (bezoekers worden geinfor-

meerd via het VVV en bezoekers-

centrum op de Grote Markt). Deze 

strategie van spreiding in bezoek-

moment geldt niet alleen voor over-

nachtingen, maar ook voor dag- en 

zakelijk bezoek. De juiste bezoeker 

op de juiste plek en tijd heeft de fo-

cus.

Om dit doel te bewerkstelligen richt 

Haarlem Marketing zich op het sti-

muleren van bezoek in midweken, 

van maandag tot en met donderdag. 

Maastricht ging ons hierin succes-

vol voor. Het bezoekaantal wordt 

gestimuleerd, terwijl de stad leef-

baar blijft voor haar inwoners. Door 

meerdaags verblijf te stimuleren, 

gaan tevens de bestedingen per be-

zoeker omhoog. 

Inspireren om meer te 
ontdekken
Haarlem heeft alle potentie om be-

zoekers te verdelen over de stad, 

om daarmee grote druk op bekende 

bezienswaardigheden te verlagen. 

Om bezoek meer te spreiden over de 

stad en verborgen parels te promo-

ten zet Haarlem Marketing in op het 

verbinden van dat mooie aanbod. 

Door bezienswaardigheden, winkels 

en horeca aan elkaar te koppelen 

met nieuw te ontwikkelen wandel, 

fiets en winkelroutes en (meerdaag-

se) themaprogramma’s, inspireren 

we bezoekers om meer te ontdek-

ken. Het Haarlem Tickets platform 

is het ideale middel om een bezoek 

voor te bereiden en (combi)tickets 

te boeken. Doordat bij het aanschaf-

fen van de tickets direct een tijdvak 

wordt vastgelegd dient het even-

eens als goed middel voor bezoe-

kersspreiding. Het arrangementen 

aanbod wekt bovendien het ver-

langen om een keer terug te komen 

voor die ene tentoonstelling waar 

geen tijd meer voor was, die bijzon-

dere boetiek of dat café waar het 

voelt als thuiskomen. 

Dag 2017 2018 2019

Maandag 2 % 3 % 4 %

Dinsdag 7 % 8 % 7 %

Woensdag 9 % 1 0 % 1 2 %

Donderdag 1 2 % 1 0 % 1 3 %

Vrijdag 1 8 % 1 8 % 1 5 %

Zaterdag 4 2 % 3 8 % 3 9 %

Zondag 1 1 % 1 2 % 1 1 %

 

Figuur 2: Bezoek aan Haarlem verspreid over 

de week (bron: Toerisme onderzoek binnen-

land, NIPO.NBTC 2019) . 
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Haarlem Marketing zorgt voor een 

programmering per thema en perio-

de, waardoor bezoekers het hele jaar 

kunnen rekenen op een bijzonder ver-

blijf in Haarlem. 

Top 3-notering Nederlandse 
steden met het aantrekkelijkste 
aanbod voor midweek.
Hiervoor moet naamsbekendheid 

worden gegenereerd. De PR-waarde 

(de totale impact van media-inspan-

ningen) van Haarlem is momenteel 

echter laag. Met een hogere pr-waar-

de is Haarlem beter zichtbaar voor 

potentiële nieuwe bezoekers. Haar-

lem Marketing wil inzetten op een 

actief (social)mediabeleid om zo meer 

naamsbekendheid te creëren en meer 

mensen voor Haarlem te enthousias-

meren. 

“Haarlem komt niet voor in de top 

10 van meest in de media vermelde 

steden in Nederland. Door een actief 

(sociale)mediabeleid kan mediawaar-

de worden gecreëerd van meer dan 

€ 6.000.000,- op jaarbasis. Door het 

inzetten van een fulltime online mar-

keteer kan dit doel bewerkstelligd 

worden.” 

(Bron: Toeristisch Imago Onderzoek 

uitgevoerd door Lagroup, 2018 en 

Clipit, 2016) 

Dat kan tevens door het inzetten 

Haarlemmers als ambassadeurs. Wie 

vertelt het verhaal van Haarlem im-

mers beter dan de Haarlemmer zelf? 

Trotse inwoners zijn authentieke am-

bassadeurs. 

80 procent van de volgers van het 

Instagramaccount Visit Haarlem is 

Haarlemmer. Op het account worden 

trotse foto’s gedeeld van plekjes en 

evenementen in de stad. Voor (poten-

tiële) bezoekers is dit relevante con-

tent: zij willen de stad beleven als een 

local en deze vorm van communicatie 

wordt doorgaans als authentiek en 

betrouwbaar ervaren.

Met een hogere pr-
waarde is Haarlem 
beter zichtbaar voor 
potentiële nieuwe 
bezoekers

 



Er staat ons de komende jaren veel te doen. Al onze activiteiten 
worden per jaarplan uitgewerkt en in de toekomst voorzien van 
KPI’s. De nadruk komt te liggen op activatie en op imago.
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7. Aanpak 

Kennis vergaren

Kennis
Kennis van vraag en aanbod ligt aan 

de basis van alle marketing- activitei-

ten. Deze kennis vergaren we door 

onderzoek, maar we maken ook ge-

bruik van de kennis bij partners in 

en buiten Haarlem. We gebruiken 

deze kennis voor onze eigen activi-

teiten, maar delen het ook met onze 

partners. Samen met strategische 

partners zoals de Landelijke Data 

Alliantie, de MRA, Haarlemse on-

derwijsinstellingen, andere steden 

en marktpartijen vormen we een 

kennisketen. Hier wordt kennis ge-

bracht, gehaald en gedeeld. 

 

Deliverable: eind 2022 is een plan 

van aanpak gereed voor de inrichting 

van deze kennisketen voor de vrije-

tijdseconomie in Haarlem.

Data-analyse
We weten aan welke data we behoef-

te hebben. Nu bekijken we hoe we 

(big) data kunnen vergaren, hoe we 

deze in de toekomst kunnen ontslui-

ten en met welke partijen we hier-

voor een strategische samenwerking 

aan kunnen gaan. 

We onderzoeken de mogelijkheden 

om data te verzamelen over bijvoor-

beeld de customer journey en de 

gasttevredenheid. Het zou interes-

sant zijn om te onderzoeken of de 

bezoekersleefstijlen te 

D E S T I N AT I E M A N A G E M E N T
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koppelen zijn aan de zakelijke be-

zoeker. Dit zou de effectiviteit van 

het Haarlem Convention Bureau ten 

goede komen.

Deliverable: in 2022 geven we vorm 

aan het vergaren en delen van ken-

nis, bijvoorbeeld via factsheets, on-

line kennisplatform en expertteams.

Onderzoeksplan
We weten welke onderzoeken no-

dig zijn om meer inzicht te krijgen in 

de bezoeker en zijn wensen. Aan de 

hand van bovenstaande inventarisa-

tie stellen we een basisonderzoeks-

plan op voor de aankomende jaren. 

Op basis van de uitkomsten daarvan 

bepalen we hoe we de gestelde stra-

tegische doelen gaan halen en waar 

de strategie eventueel dient te wor-

den bijgesteld. 

In het onderzoeksplan wordt in ieder 

geval een onderzoek naar de klan-

treis (afstudeer- of stageopdracht) 

van een aantal specifieke leefstijl-

groepen, een gasttevredenheids- en 

bezoekersonderzoek en een doel-

groepenonderzoek (o.a. oriëntatie 

en motivatie) opgenomen.

Deliverable: in 2020 is een match 

gemaakt met de herkomst van be-

zoekers en de drie leefstijlen waar 

Haarlem zich op richt. In 2022 wordt 

deze analyse uitgebreid met een 

match van ondernemers en het aan-

bod. Indien aanbod ontbreekt om de 

leefstijlen actief te bedienen, wordt 

meegedacht over het actief werven 

van het juiste type ondernemingen. 

Monitoren KPI’s
Per jaar worden duidelijke kritische 

prestatie-indicatoren vastgesteld 

aan de hand van de strategische doe-

len. De effecten van onze inspannin-

gen worden gemonitord en waar no-

dig bijgestuurd. Dit geldt voor zowel 

offline- als online campagne-inzet. 

Voor de online campagnes wordt ge-

werkt met een realtime dashboard. 

Hieronder beschrijven we in grote 

lijnen de activiteiten voor de komen-

de jaren. Deze activiteiten worden 

per jaarplan uitgewerkt, voorzien 

van KPI’s per activiteit.

De nadruk komt te 
liggen op activatie 
en op imago

Analyse klantreis (customer 
journey)
In navolging van de, tijdens het 

strategieontwikkelingstraject uit-

gevoerde QuickScan wordt een 

uitgebreide analyse gedaan van de 

klantreis vanuit het perspectief van 

de (zakelijke) bezoeker. Dit onder-

zoek geeft inzage in de kritische 

communicatiemomenten van de be-

zoeker en welke organisaties daar-

voor verantwoordelijk zijn. Op basis 

van de uitkomsten van dit onderzoek 

wordt gekeken op welke wijze de 

bezoekersreis vloeiender kan ver-

lopen. De organisaties in Haarlem 

spreken af wie welke rol pakt om dit 

te bewerkstelligen.

Zichtbaarheid Haarlem
We verbeteren de zichtbaarheid van 

Haarlem onder meer met vlaggen en 

banieren bij toeristische locaties en 

bebording bij de invalswegen. Mid-

dels een nieuwe subpagina voor ci-

tydressing op haarlemmarketing.nl, 

tonen we alle mogelijkheden op dit 

gebied, zoals mupi’s, advertenties 

op digitale schermen in de stad of in 

de VVV-brandstore. In de footer van 

partnernieuwsbrieven wordt hier-

naar verwezen. Dit zorgt voor een 

sales-element in de nieuwsbrief.



PAVILJOEN WELGELEGEN
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VVV
De VVV in Haarlem verandert in een city 

brandstore, met een eigentijds aanbod 

van Haarlemse en lokale producten, naast 

het toeristische assortiment. De focus 

ligt op merchandise dat de doelgroepen 

aanspreekt en de bewoners van Haar-

lem inspireert. De communicatiewaarden 

Sfeervol, Smaakvol en Stijlvol komen hier 

samen. 

Participatieprogramma
Ondernemers kunnen deel uitmaken van 

het merk Haarlem. We bieden  participa-

tiemogelijkheden in campagnes, gebruik 

van de toolkit en beeldbank en Haarlem-

se merchandise. We sturen daarbij op we-

derzijdse versterking en het vertellen van 

één collectief verhaal. We ontwikkelen in 

gezamenlijkheid productcombinaties die 

aansluiten bij de verhaallijnen, pijlers en 

kernwaarden van de stad. Kwaliteit is het 

uitgangspunt, kruisbestuiving de ambitie.

Tevredenheidsonderzoek
Jaarlijks monitoren we  de tevredenheid 

van betrokken ondernemers, organisa-

ties en de gemeente en stellen onze acti-

viteiten indien nodig bij.

Partners betrekken
Ondernemers en vrijetijdsorganisaties 

moeten zich onderdeel van de gekozen 

destinatiemarketing-aanpak voelen. We 

vergroten de communicatiekracht name-

lijk door samen het eenduidige verhaal 

van Haarlem te blijven vertellen, wer-

ken samen aan productcombinaties die 

aansluiten bij de verhaallijnen en zetten 

deze op een onderscheidende manier in 

de markt. Onze basisactiviteiten sluiten 

aan bij de gekozen doelgroepen, waarbij 

we continu onder de aandacht blijven. 

Denk hierbij aan content creatie, online 

marketing, community building via socia-

le media, een actief pers- en pr-beleid en 

emailmarketing. Daarbij kiezen we ieder 

jaar voor een verhaallijn waar we onze 

campagne omheen bouwen. 

Samen het eenduidige 
verhaal van Haarlem 
blijven vertellen 

Samen met de ondernemers van Haarlem 

bepalen we hoe we de verhaallijn op welk 

moment in de etalage zetten. Dit doen we 

crossmediaal, online en offline. Internati-

onaal sluiten we zoveel mogelijk aan bij 

de activiteiten van het NBTC, regionaal 

bewegen we de cultuurbezoeker om ook 

Haarlem te bezoeken vanuit het partner-

schap met de Metropoolregio Amster-

dam (MRA).

Flexibel inspelen op gebeurtenissen
In ons programma is altijd ruimte om in 

te spelen op actuele situaties en onver-

wachte kansen. We begroten daarom een 

buffer, zodat we flexibeler kunnen inspe-

len op actualiteiten die aansluiten bij de 

positionering van Haarlem. 

Pr-waarde creëren
Amsterdam is de meest besproken stad 

van ons land. In een gemiddelde peri-

ode van twee maanden verschijnen er 

meer dan een miljoen berichten over 

onze hoofdstad, goed voor ruim 300 mil-

joen euro aan pr-waarde. Maastricht is 

de meest favoriete stad en Den Haag de 

minst populaire. Dit blijkt uit een media-

monitoring-onderzoek naar de grote ste-

den van Nederland (bron: mediaonder-

zoek Insiders).

Haarlem komt in de top 10 niet voor. 

Haarlem Marketing pakt de rol van me-

diastrateeg voor Haarlem op. Hoeveel 

berichten verschijnen er over Haarlem? 

Hoe wordt Haarlem daarin vermeld? Wat 

is het sentiment? Versterkt de berichtge-

ving de reputatie? 

Met een bewuste pr-strategie beïnvloe-

den we de berichtgeving en het aantal 

berichten over Haarlem positief. Het doel 

is om een jaarlijkse mediawaarde voor 

Haarlem te creëren van 6 miljoen euro. 

Het zou dan gaan om 20.000 berichten 

met een waarde van 300 euro per bericht. 

We overwegen om hiervoor Meltwater in 

te zetten, zij bieden een specifieke meet-

tool om deze data in kaart te brengen. 

(Bronnen: Onderzoek Toeristisch bezoek 

aan steden 2019 (en bijlage jaarcijfers) 

door NBTC.NIPO 2019, Trendrapport 

toerisme, recreatie en vrijetijd, CBS, 

NBTC, WTTC, Universiteit Wageningen, 

Booking.com).
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De kracht van Haarlem
Bezoekers vinden dat Haarlem zich 

onderscheidt door echtheid, oor-

spronkelijkheid en compactheid. 

Haarlem is een stad om van te ge-

nieten en te ontdekken. Het rende-

ment op je vrije tijd is hoog door de 

kleinschaligheid en de nabijheid van 

stad en natuur, zoals de parken en 

het strand. Bezoekers waarderen de 

historische binnenstad, het winkelen 

en de vele restaurants, bars en ter-

rasjes. 

Hieruit zijn de pijlers cultuur, gastro-

nomie, retail en omgeving gefilterd 

als focus. Met de kernwaarden als 

DNA zet Haarlem Marketing in op 

de communicatiewaarden Stad met 

Smaak, Stad met Sfeer, Stad met Stijl 

zodat de potentiële bezoeker zich 

kan identificeren met wat de stad te 

bieden heeft. De thema’s (verhaallij-

nen) waarmee we werken zijn culi-

nair genieten, stijlvol winkelen, cul-

tuur ontdekken en ontspannen in de 

omgeving. 

De focus ligt op de promotie van het 

aanbod in de stad dat kleinschalig is 

en van hoge kwaliteit: met zorg en 

aandacht vervaardigd en smaakvol 

uitgevoerd. Haarlem heeft een geva-

rieerd winkelaanbod en bovendien 

de onderscheidende kracht van de 

sfeervolle, historische binnenstad. 

De gemoedelijke sfeer, authenticiteit 

en gastvrijheid worden bovenaan ge-

zet door de vrijetijdsorganisaties in 

Haarlem als kernwaarden van Haar-

lem.

De Business Individual en Mice be-

zoeker worden aangetrokken voor 

kleinschalige, hybride activiteiten/

congressen die passen bij het hoog-

waardige locatieaanbod en de pijlers 

van de stad.

HAARLEM IS EEN STAD OM VAN TE GENIETEN

8. Samenvatting 
Waar ligt de kracht van Haarlem, waar kunnen we ontwikkelen 
en wat betekent dit voor de marketing van Haarlem? 
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Kansen voor de stad
• Haarlem heeft een unieke ligging 

ten opzichte van Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht 

en is als second city een aantrek-

kelijk alternatief voor bezoekers 

van de grote steden.  

• Bezoekers vinden dat Haarlem 

zich onderscheidt door echtheid, 

oorspronkelijkheid en compact-

heid. Haarlem is een stad om 

in te genieten en te ontdekken. 

Het rendement op vrije tijd is er 

hoog, door de kleinschaligheid en 

de nabijheid van grote steden als 

Amsterdam en natuur, zoals de 

parken en het strand. Bezoekers 

waarderen de historische bin-

nenstad, het winkelen en de vele 

restaurants, bars en terrasjes. 

• Er is een toenemende behoef-

te aan lokale, pure en echte 

ervaringen. Bezoekers zoeken 

vaker naar verrassende, unieke, 

persoonlijke ervaringen, met 

aandacht voor de omgeving. 

Authentiek, eerlijk en lokaal 

(ambachtelijk) aanbod krijgt de 

voorkeur boven massaproduc-

tie. Haarlem heeft veel van dit 

kleinschalig, lokaal en kwali-

tatief hoogwaardig aanbod en 

met haar natuurlijke ligging en 

historische achtergrond heeft zij 

de kracht om in te spelen op deze 

trend. 

• Slow travel: het draagvlak voor 

massatoerisme en milieubelas-

tende vliegreizen voor een korte 

citytrip neemt af. Er is meer 

behoefte aan ‘langzame’ ver-

voermiddelen. Denk aan kano’s, 

watertaxi’s, fiets, elektrische 

scooter of step. Voor Haarlem 

liggen hier kansen.  

• Bleisure (een samentrekking 

van Business en Leisure) is in 

opkomst. Bij steeds meer zaken-

reizen wordt aan het zakelijke 

doel van de reis een funfactor 

gekoppeld wordt. Deze nieuwe 

invulling van zakenreizen is een 

gevolg van het vervagen van de 

grenzen tussen privé en werk. 

Het idee erachter is: het nuttige 

met het aangename combineren. 

Een meeting of congres koppelen 

aan een ontspannen activiteiten 

als een proeverij of rondvaart 

bijvoorbeeld. En een werkbezoek 

afsluiten met de komst van part-

ner of gezin.

Bezoekers vinden 
dat Haarlem
zich onderscheidt 
door echtheid,
oorspronkelijkheid 
en compactheid
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Internationale kansen
Internationaal is meer winst te ha-

len op de groeimarkten Duitsland en 

Vlaanderen. Hiervoor moet het toe-

ristisch product van Haarlem afge-

stemd worden op deze buitenlandse 

gast en is productontwikkeling nood-

zakelijk. Ook voor de Nederlandse 

bezoeker moet het product op orde 

blijven en is constante vernieuwing 

een must. Door verder slim gebruik 

te maken van technologische ont-

wikkelingen en in te spelen op de 

trend van een-op-eenmarketing kan 

Haarlem uitgroeien tot koploper in 

de destinatiemarketing (top 10 best 

presterende steden naast de vier 

grote steden).

Belangrijk hierbij is dat binnen 

het toeristisch werkveld nog meer 

samengewerkt wordt en dat er 

mandaat, draagvlak en budget be-

schikbaar is voor een professioneel 

destinatiemanagementteam dat 

onafhankelijk, in het belang van de 

stad en ondernemers, waarde kan 

creëren. Een meerjarig consistent 

programma is hierbij cruciaal.

Kansen voor Haarlem 
Convention Bureau
Het aantal grootschalige evenemen-

ten zal afnemen. Dit biedt kansen 

voor middelgrote steden zoals Haar-

lem waar kleinere en meer persoon-

lijke evenementen locaties aanwezig 

zijn, waarbij persoonlijke service en 

authenticiteit bovenaan staan.

Haarlem kan nog meer terrein win-

nen in het bekender worden als za-

kelijke bestemming onder organisa-

toren van (inter)nationale zakelijke 

evenementen. De stad kan zich profi-

leren als een stad aan de rand van de 

randstad: minder drukte, compact, 

maar met een rijke geschiedenis 

en prachtige gebouwen. Daarnaast 

een groot aanbod aan winkels, res-

taurants en musea. Bijzondere ho-

telconcepten en daarnaast ook nog 

goed bereikbaar.

Haarlem kan zich profileren
als een stad aan de rand 
vande randstad
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Bedreigingen
• De concurrentie van andere 

steden is groot. Deze voeren een 

consistenter merkbeleid.

• Er wordt niet één duidelijk ver-

haal uitgedragen door de diverse 

spelers in de stad. 

• De financiële bijdrage van on-

dernemers in de sector is relatief 

laag. De ondernemers hebben 

aangegeven wel meer bij te 

willen dragen, voor een campag-

ne die direct zichtbaar resultaat 

oplevert voor hun thema of deel 

van de sector. 

• De digitale verbindingen in 

Haarlem behoeven aandacht. 

Denk aan het integreren van de 

HCB-website, het verhogen van 

de bezetting op online marke-

ting en toevoegen van content 

creatie aan de werkzaamheden. 

Daarnaast is de distributie voor 

het uitbouwen van organisch 

bereik wenselijk.

Doel van destinatiemanagement 
en marketing van de stad 
Haarlem 
Om de stad veilig en leefbaar te hou-

den ligt onze focus nu op destina-

tiemarketing. Hiermee trekken we 

de juiste bezoeker (Leefstijlvinder: 

Avontuurzoeker, Stijl- zoeker en In-

zichtzoeker), op het juiste moment, 

naar de juiste plek. Zo kunnen we 

hogere bestedingen realiseren op de 

dalmomenten in de stad. De strategie 

is er tevens op gericht dat de investe-

ringen in de stad zorgen voor econo-

mische spin-off waar ook bewoners 

profijt van hebben, met behoud van 

kleinschalige winkels, ruime beschik-

baarheid van verse lokale producten, 

(culturele) arrangementen, bijzon-

der vervoer en unieke voorzieningen 

in parken en op pleinen.

De rol van Haarlem Marketing
• Afgestemde communicatie 

gericht op doelgroepen Avon-

tuurzoekers, Stijlzoekers en 

Inzichtzoekers.

• Verbinding zoeken met onderne-

mers, bewoners en toeristische 

toeleveranciers in het uitdragen 

van het merk Haarlem.

• Om de bezoeker te verleiden 

Haarlem aan te doen, zullen we 

collectief de kracht van Haarlem 

uit moeten dragen. Haarlem 

Marketing voert daarin de regie.

• Slimme sturing van bezoek in tijd 

en plaats met een jaarprogram-

ma.

• Het toeristisch aanbod van  

de cultuurpartners en lokale 

ondernemers wordt online te 

boeken via de centrale destina-

tiemarketingwebsite van Haar-

lem.

• De website en de sociale media-

kanalen van Haarlem Marketing 

vormen het hart van de marke-

ting.

• Op de binnenlandse markt is 

meer winst te behalen door een 

actief onlinemarketingbeleid, 

gericht op de juiste doelgroepen. 

Haarlem Marketing gaat actief 

campagne voeren om waardevol-

le bezoekers aan te trekken. 

De uitwerking 
• Verhaallijnen uitgewerkt in dag- 

en meerdaagse programma’s 

(inspiratie en tips) en routes in en 

om Haarlem. 

• Haarlem wordt neergezet als 

merk met een eigen zichtbare 

identiteit in beeld en woord, een 

aanscherping van de huidige 

destinatiemarketing-identiteit.

• Bestaande routes worden ver-

rijkt en nieuwe routes ontwik-

keld.  

Haarlem Marketing zet in op 

inspirerende content creatie om 

de iconen van de stad in beeld, 

tekst en film voor het voetlicht te 

brengen. 

• Haarlemmers inzetten als am-

bassadeurs van de stad.

Wat is nodig?
Haarlem Marketing heeft mandaat 

en draagvlak nodig om de strategi-

sche marketingplannen uit te werken 

en tot uitvoer te brengen. Naast een 

realistisch budget, in lijn met DMO’s 

van vergelijkbare steden, is een ver-

groting van de capaciteit wenselijk 

met daarin alle disciplines vertegen-

woordigd.

Investeringen in de stad 
zorgen voor economische 
spin-off waar ook
bewoners profijt van 
hebben
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Citymarketing
Een instrument dat bijdraagt aan wel-

vaart en welzijn voor bewoners, door van-

uit een gezamenlijke en gedragen (merk)

strategie de stad te positioneren naar 

bedrijven, bezoekers en bewoners. Een 

citymarketingorganisatie wordt afgekort 

als CMO.

Communicatiewaarden
Communicatiewaarden zijn waarden 

waarmee de doelgroep zich kan identifi-

ceren en die ze in hun persoonlijke leven 

nastreven met behulp van merken, pro-

ducten en diensten.

Destinatiemanagement
De juiste persoon op de juiste plek: welke 

plekken hebben een extra inspanning no-

dig en welke juist niet? Het betekent ook 

een gedifferentieerde aanpak, waarbij 

het doel niet meer is om alleen maar meer 

toeristen te trekken.

Destinatiemarketing
De langetermijn(communicatie)strategie 

van een bestemming ten einde toeristi-

sche- en zakelijke bezoekers aan te trek-

ken. Een destinatiemarketingorganisatie 

wordt afgekort als DMO.

DNA
Aan de basis van een sterk merk staat het 

Merk-dna. Het kloppende hart van je mer-

kidentiteit. Het laat zien wie je bent, waar 

je voor staat en wat je te bieden hebt.

Kernwaarden
Kernwaarden geven in enkele kernwoor-

den weer wat de kern is van de organisa-

tiecultuur. Ze zeggen iets over de iden-

titeit van de organisatie en gaan over de 

cultuur binnen een bedrijf of instelling en 

de houding en het gedrag van de mede-

werkers.

KPI’s
Kritieke prestatie-indicatoren, afgekort 

KPI’s, zijn variabelen om prestaties van 

ondernemingen te analyseren. Je spreekt 

van een KPI wanneer het belangrijk, dus 

‘key’ is voor de organisatie. Daarnaast 

dient het geassocieerd te worden met 

‘performance’, dus de prestaties binnen 

het bedrijf. Tevens indicieert ‘indicator’ 

het succes en voortgang van een pro-

ject. Een KPI voldoet meestal aan het 

SMART-principe.

Leefstijlvinder™ by MarketResponse 
Om doelgroepen van de Leefstijlvinder 

Vakantie en Vrije Tijd te indentificeren, 

is uitgebreid onderzoek uitgevoerd.  Het 

onderzoek is in opdracht van acht pro-

vincies uitgevoerd door MarketResponse 

Marktvinders.

Marketingstrategie
Een marketingstrategie is de langeter-

mijnplanning van de bedrijfsdoelen die 

een onderneming wil bereiken. Om deze 

doelen te bereiken is het belangrijk de 

juiste aanpassing te kiezen om de repu-

tatie van de organisatie (in dit geval: de 

stad) te verstevigen en/of meer waarde-

volle bezoekers naar de stad te trekken.

Marketingmix
De marketingmix bestaat uit vier elemen-

ten, waarbij de vier P’s van marketing de 

cruciale strategieën beschrijven om winst 

te genereren en verkopen te stimuleren:

• Product: productstrategieën;

• Price: prijsstrategieën;

• Place: distributiestrategieën;

• Promotion: promotiestrategieën.

Merkstrategie
Een lange termijnplan om een merk suc-

cesvol te maken, met als doel specifieke 

doelstellingen te behalen. Wanneer de 

strategie volledig is, heeft deze impact op 

alle aspecten van een organisatie waarbij 

er een direct verband bestaat tussen aan-

bieder en afnemer. Bij een merkstrategie 

is het belangrijk om de directe link te leg-

gen met de behoefte, wensen en emoties 

van de afnemer en van de concurrent met 

dezelfde producten of diensten. 

MICE
Meetings, Incentives, Conferences, Exhi-

bitions. Vergaderingen, incentives, confe-

renties en tentoonstellingen is een vorm 

van toerisme waarbij grote groepen, 

meestal ruim van tevoren gepland, bij el-

kaar worden gebracht.

9. Begrippenlijst
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MRA
Metropoolregio Amsterdam is een sa-

menwerkingsverband van de provincies 

Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeen-

ten en de Vervoerregio Amsterdam.

Promotiestrategie
De vastgestelde wijze waarop een onder-

neming een bepaald promotiedoel wil be-

reiken. 

SMART-principe
Het SMART-principe is management- of 

pedagogenjargon voor het eenvoudig en 

eenduidig opstellen en controleren van 

doelstellingen

De letters van SMART staan voor:

Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?

Meetbaar - Onder welke (meetbare/ob-

serveerbare) voor- waarden of vorm is het 

doel bereikt?

Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel 

voor de doelgroep en/of het management?

Realistisch - Is het doel haalbaar?

Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet 

het doel bereikt zijn?

Stadspromotie
Het communiceren van (delen van) een 

stad via media met als doel aandacht te 

krijgen voor de stad.

Waardevolle bezoeker
De waardevolle bezoeker is van zowel 

economisch als sociaal belang voor de 

stad. De bezoeker die ons bezoekt van-

wege onze kernwaarden, onze pijlers en 

identiteit en die zelf waarde toevoegt. We 

ontvangen graag de bezoeker die de stad 

een stukje beter en mooier achterlaat dan 

hoe hij deze aantrof.

Waardevolle toerisme
Toerisme als middel inzetten, in plaats van 

als doel. Dat betekent een andere manier 

van werken en denken. Toerisme kan een 

rol spelen in leefbaarheid, maar ook bij za-

ken als werkgelegenheid, duurzaamheid 

en welzijn. Onderdeel hiervan zijn een 

spreidingsstrategie, mobiliteit, het wor-

den van een gastvrije sector, het spreken 

van talen en het bieden van een interes-

sant aanbod voor zowel bewoners als be-

zoekers.

9. Begrippenlijst
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Haarlem staat bekend om haar sfeervolle, historische 

binnenstad waar je naast goed winkelen heerlijk kunt 

eten en genieten van de ideale ligging bij parken, bos, 

duinen en de zee. Haarlem Marketing versterkt het 

merk Haarlem met als doel duurzaam bij te dragen 

aan de economie, de leefbaarheid en de trots in en 

om Haarlem. Dit doen wij door bewoners, bezoekers 

en ondernemers te informeren en inspireren. Wij zijn 

de verbindende factor voor alle partijen in de stad en 

vertellen het collectieve verhaal
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