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Roosendalers maken de stad. De stad die volop in bewe-

ging is en waar je dromen en ambities waar kunt maken. 

Een stad gelegen op een ideale, centrale locatie. Een stad 

voor iedereen en een stad waar kansen zijn om te groeien. 

Met elkaar en voor elkaar. 

Dit is het jaarverslag van het eerste officiële jaar van 

Roosendaal Citymarketing, waar een nieuw team met het 

plan voor het Merk Roosendaal en een nieuw beeldmerk en 

huisstijl aan de slag ging om de ambities van de stad waar 

te maken. Roosendaal Citymarketing wil bijdragen aan het 

waarmaken van de doelen van de stad, zoals het realiseren 

van economische groei en het creëren van een aantrekke-

lijk vestigings- en woonklimaat. 

De uitvoeringsactiviteiten van het eerste jaar waren vooral 

gericht op het geven van een gezicht aan de stad rond het 

algemene campagne thema ‘Bereik’. Want in Roosendaal 

maak je je dromen waar. Zo maakten we verschillende ui-

tingen voor de stad, werkten we aan een imagocampagne, 

deelden we inspirerende verhalen vanuit de bewoners en 

richtten we ons op de welkomstcampagne voor de studen-

ten. Voor de doelgroep ondernemers zijn de strategische 

lijnen uitgezet.

Onze doelstellingen zijn meerjarig en pas na een reeks 

jaren goed meetbaar. Belangrijk voor een economisch ge-

zonde stad in de toekomst, is het behouden en aantrekken 

van jonge, ondernemende bewoners. Deze lange termijn 

ambitie loopt als een rode draad door de activiteiten heen. 

Willen we als stad van betekenis blijven, dan moeten we 

hier met alle partijen aandacht voor hebben. 

Citymarketing is een breed begrip, waar iedereen in 

Roosendaal zijn eigen vertaling aan geeft. De reeks aan 

activiteiten die zijn uitgevoerd, geeft een eerste inkijkje in 

de activiteiten van Roosendaal Citymarketing. Hier werken 

we als Roosendaal Citymarketing niet alleen aan, maar 

uiteraard met verschillende andere partijen. Samen maken 

van Roosendaal een bijzondere, toekomstbestendige stad. 

Namens het team Roosendaal Citymarketing

Sandra Versteegen

Directeur

Voorwoord
Roosendaal Citymarketing 
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De Raad van Toezicht is samengesteld uit vijf leden die 

samen de belangrijkste domeinen zoals Wonen en Leven, 

Genieten en Bezoeken en Werken en Ondernemen verte-

genwoordigen en expertise hebben op verschillen terrei-

nen. De raad ziet erop toe dat Roosendaal Citymarketing 

zichtbaar is, de juiste koers vaart en binnen de doelen en 

gestelde kaders opereert. 

2019, het eerste jaar voor Roosendaal Citymarketing. Met 

een vertraagde start, want uiteindelijk was het team in mei 

2019 compleet. Een jaar waarbij het team de werkzaamhe-

den moeizaam heeft kunnen opstarten, maar waarin toch 

al mooie resultaten zijn geboekt. 

Als Raad van Toezicht hebben we ons in 2019 met 

verschillende zaken bezig gehouden. Zo hebben we ons 

gericht op de kennismaking, het in de lucht krijgen van een 

werkorganisatie, het werven van een nieuwe voorzitter en 

het ondersteunen van de nieuwe directie in haar rol en de 

uitdagingen die vanaf dag één op haar weg lagen. Daar-

naast heeft de Raad van Toezicht de governance verder 

vormgegeven, btw-vraagstukken met de gemeente verder 

ingevuld en de juridische afhandeling van contracten met 

de interim directeur tot stand gebracht. 

Eind 2019 is de ad interim directeur, die invulling heeft ge-

geven aan de opstartfase van Roosendaal Citymarketing, 

vervangen door de huidige directeur Sandra Versteegen. 

Wij hebben veel vertrouwen in haar.

Voor de Raad van Toezicht is het belangrijk dat de impact 

van Roosendaal Citymarketing voor de verschillende doel-

groepen in de toekomst nog beter zichtbaar en meetbaar 

wordt gemaakt. Ook vindt de Raad het van groot belang 

dat de versnippering in de stad zoveel mogelijk wordt 

tegengegaan. Er zijn behoorlijk wat partijen actief voor 

de stad en het is veel effectiever om hier samen in op te 

trekken. Roosendaal Citymarketing is opgericht om hierin 

de regie te nemen.

Vooruitblik

Als we kijken naar de toekomst, is een beter inzicht in de 

gestelde KPI’s wenselijk, om zodoende goede controle te 

kunnen realiseren. Ook zijn nieuwe 0-metingen gewenst, 

zeker nu de coronacrisis haar sporen in de economie zal 

nalaten. Ook Roosendaal Citymarketing zal hier in 2020 in 

haar werkzaamheden hinder van ondervinden, nu bijvoor-

beeld evenementen niet door kunnen gaan. Desondanks 

kijken we met vertrouwen naar de toekomst en kijken we 

niet naar de beperkingen, maar naar de mogelijkheden. 

Namens de Raad van Toezicht

Hans Traets

Voorzitter

Voorwoord
Raad van Toezicht
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In 2019 was de samenstelling van

het team als volgt:

Roland Jurriëns

Directeur a.i. 

0.6 fte (januari t/m november)

Moniek IJzermans

Brandmanager a.i. 

0,6 fte (januari t/m mei)

Sandra Versteegen

Senior Marketeer 

0,6 fte (april t/m november) 

en directeur 

0,8 fte (december)

Simone Piereij

Brandmanager/Marketeer 

0,8 fte (april t/m december)

Myrna van der Laak

Marketeer 

0,8 fte (april t/m december)

Rosalie Verhaaf

Communicatiemedewerker

0,8 fte (mei t/m december)

Raad van Toezicht

Hans Traets 

Voorzitter

Björn Rommens

Vice voorzitter

Koen Bakker

Lid

Jan-Hein Sloesen

Lid

Tonny van de Ven

Lid 

Team
Roosendaal Citymarketing 
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1 ]  Inleiding
Op de volgende pagina’s lichten we in afzonderlijke 

hoofdstukken de werkzaamheden van 2019 toe. 

Een samenstelling van mooie ontmoetingen, samenwer-

kingen, uitingen en activiteiten die met elkaar het 

eerste jaar van Roosendaal Citymarketing vormen. 

2 ]  Welkom in Roosendaal 
Het hele jaar door staan langs verschillende in- en 

uitvalswegen in Roosendaal de driehoeksborden van 

Roosendaal Citymarketing met de tekst ‘Welkom in 

Roosendaal’. De bezoekers worden hiermee welkom 

geheten in de stad. 
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3 ]  Urban
Voor graffiti kunstenaars heeft Roosendaal een unieke 

plek: The Loods. Een plek om trots op te zijn en een plek 

die we graag laten zien. In 2019 zijn de eerste contacten 

gelegd en gesprekken gevoerd, en heeft Roosendaal 

Citymarketing het persbericht in aanloop naar het lustrum 

van de Graffiti Jam opgesteld en zowel lokaal als regionaal 

verspreid. De grootste graffiti jam van Nederland werd 

alweer voor de vijfde keer georganiseerd en was een groot 

succes. Daarnaast hebben we de mannen achter het 

succes van The Loods geïnterviewd voor de verhalen-

campagne, waar een mooi verhaal over dromen en ambities 

uit is ontstaan. 

26 juni 2019 – Roosendaalse Bode ‘The Loods viert

lustrum met grootste graffiti jam van Nederland’ 

(oplage: 35.000)

26 juni 2019 – Gazet Roosendaal ‘Grootste graffiti Jam’ 

(oplage: 50.000)

26 juni 2019 – Gazet Roosendaal ‘Grootste graffiti Jam’ 

(oplage: 50.000)

26 juni 2019 – Roosendaalse Bode

‘The Loods viert lustrum met grootste graffiti jam

van Nederland’ (oplage: 35.000)

26 juni 2019 – Gazet Roosendaal

‘Grootste graffiti Jam’ (oplage: 50.000)
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4 ]  Studenten
Studenten zijn een belangrijke doelgroep voor Roosendaal 

Citymarketing. De komst van talenten naar onze stad zien 

we als een waardevolle toevoeging voor de toekomst van 

Roosendaal. Op verschillende manieren is in 2019 aan-

dacht besteed aan huidige en toekomstige studenten, om 

te laten zien dat Roosendaal een aantrekkelijke plek is om 

je te ontwikkelen en te blijven wonen. 

4.1 Afstudeerstage

Omdat we het belangrijk vinden dat er voldoende mogelijk-

heden zijn voor studenten om zich te ontwikkelen, bieden 

we altijd plaats aan één (afstudeer)stagiair. In 2019 heeft 

Kyra van der Maden haar talenten ingezet bij Roosendaal 

Citymarketing. 

4.2 Studentenonderzoek Placemaking 

Studenten van de Breda University of Applied Sciences 

(BUAS) die een minor Placemaking volgden, mochten aan 

de slag voor verschillende locaties in Roosendaal. Roosen-

daal Citymarketing verzorgde de begeleiding van de groep-

jes studenten die voor Roosendaal aan de slag gingen. 

4.3 Welkomstpakket

Bij aanvang van studiejaar 2019/2020, hebben we een 

welkomstpakket uitgedeeld aan 1850 eerstejaars studen-

ten van onder andere de Associate Degrees Academie, 

het Kellebeek College en het Johan Cruyff College. Dit 

welkomstpakket bevatte onder andere een informatie-

boekje met daarin allerlei praktische en leuke informatie 

over (studeren in) Roosendaal, de Roospas van Roos24 en 

verschillende aanbiedingen speciaal voor studenten.
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4.4 Postercampagne

Na het succes van 2018, waarin studenten via een per-

soonlijke postercampagne met studenten uit Roosendaal 

welkom werden geheten in de stad, hebben we dit in 2019 

nog eens dunnetjes overgedaan met een nieuwe poster-

campagne. Ook dit keer met een warm welkom voor de 

studenten, om te laten zien dat ze hier daadwerkelijk meer 

dan welkom zijn en dat ook mogen voelen. De poster heeft 

gehangen op verschillende locaties door Roosendaal. 

4.5 Persbericht

Gelijktijdig met de postercampagne, hebben we een 

persbericht naar de lokale media verzonden om ook hier 

nogmaals de aandacht te genereren voor de (aankomende) 

studenten. Dit bericht is goed opgepakt door onder andere 

BN De Stem en de Roosendaalse Bode (online: Internet-

bode). 

4.6 Lancering Facebookpagina ‘Studeren in Roosendaal’

Via Facebook houden we de studenten op de hoogte van 

nieuws met betrekking tot studenten, acties speciaal voor 

studenten of bijvoorbeeld evenementen die passen bij de 

doelgroep studenten. Deze pagina wordt continu dooront-

wikkeld en verder uitgebouwd om de studenten steeds 

beter en vaker te kunnen voorzien van relevante content. 

4.7 Artikel TKMST.nl 

De website TKMST.nl is een belangrijke website voor stu-

diekiezers. Hier is alle relevante informatie op te vinden met 

betrekking tot het kiezen van studies en de bijbehorende 

studentenstad. Op deze website is een artikel verschenen 

met compacte informatie over Roosendaal als studenten-

stad. Een mooi stukje free publicity: https://www.tkmst.nl/

artikel/studeren/Studeren-in-Roosendaal/2519

19 augustus 2019 – BN De Stem ‘Roosendaal het 

studenten weer warm welkom’ (oplage: 26.838)

21 augustus 2019 – Roosendaalse Bode ‘Warm welkom 

voor studenten in Roosendaal’ (oplage: 35.000)
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4.8 StudentGames

Het moet in ieder geval een jaarlijks onderdeel op de 

ijsbaan van Roosendaal on Ice worden, net als in 2018: de 

StudentGames. Hét evenement waarbij studenten in spel-

vorm tegen elkaar strijden. In 2019 zijn hier voorbereidende 

gesprekken over gevoerd en is er een voorstel opgesteld 

om de StudentGames op drie verschillende momenten in 

het jaar plaats te laten vinden. Dit voorstel wordt in 2020 

in de gemeenteraad behandeld, waarna de StudentGames 

hopelijk in 2020 doorgang vinden.

4.9 Samenwerking

De studenten zijn belangrijk, maar de onderwijsinstellingen 

natuurlijk net zo goed. Het is daarom van groot belang om 

goede contacten te hebben met de scholen en te weten 

wat er speelt. Vanuit Roosendaal Citymarketing werken 

we hier dan ook steeds weer aan, om alles goed op elkaar 

af te kunnen stemmen en op de hoogte te blijven van de 

ontwikkelingen. De contacten met de scholen zijn goed en 

ook de scholen weten ons te vinden. 

4.10 Introductie studenten

In 2019 is een voorstel gedaan voor een gezamenlijke 

introductie van alle opleidingen binnen Roosendaal. Dit om 

de nieuwe studenten gezamenlijk kennis te laten maken 

met Roosendaal, én met elkaar en zo iets ludieks te kun-

nen organiseren. In 2020 wordt hier vervolg aan gegeven. 
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5 ] Serious Request:
 The Lifeline
In december trok de wandeltocht van 3FM door Roosen-

daal. In de vierde etappe van 3FM Serious Request: The 

Lifeline liepen DJ’s Herman en Sander samen met de 

overige wandelaars van Bergen op Zoom naar Roosendaal. 

Het Tongeloplein diende als ‘Chequepoint’, waar etappe vier 

eindigde en na een klein feestje etappe vijf van start ging. 

Voorafgaand aan de wandeltocht hebben we ter voorberei-

ding een bezoek van medewerkers van 3FM en het Rode 

kruis gehad, waarbij samen met de gemeente afspra-

ken zijn gemaakt. Op verzoek van de gemeente heeft 

Roosendaal Citymarketing diverse taken in aanloop naar 

de wandeltocht voor het goede doel opgepakt. Zo waren 

wij verantwoordelijk voor het informeren van partners en 

scholen over de komst van The Lifeline en het aanjagen 

van acties. Daarnaast hebben we persberichten verstuurd 

en de toolkit met daarin posters, logo’s en social media 

posts beheerd. Ook hebben we zelf via ons Facebook-ka-

naal aandacht gegeven aan de etappe van Bergen op 

Zoom naar Roosendaal door zelf mee te lopen en tijdens de 

tocht content te delen. 

12 december 2019 – Roosendaalse Bode ‘3FM Serious 

Request: The Lifeline strijkt neer op Tongerloplein’

(oplage: 35.000)
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6 ]  Verhalencampagne
De verhalencampagne is een doorlopende campagne van 

Roosendaal Citymarketing, waarbij Roosendalers met 

dromen en ambities hun verhaal delen. Het doel van deze 

campagne is om te laten zien wat je allemaal kunt bereiken 

in Roosendaal: laten zien wat de uitgebreide mogelijkheden 

en kansen zijn wanneer je in Roosendaal woont, werkt, 

studeert of onderneemt. Daarnaast wil Roosendaal 

Citymarketing de bewoners van de stad trots maken op 

hun stad: trots maken op Roosendaal. 

In 2019 hebben tien Roosendalers al hun verhaal gedeeld. 

Aan de hand van een interview en een fotoshoot wordt 

een portret van het verhaal gemaakt, dat wordt gedeeld 

op de website en Facebook. In november 2019 is een 

specifieke campagne gestart, met daarbij een oproep naar 

de Roosendalers om dromen en ambities te delen. Hier zijn 

vijftien aanmeldingen uit voort gekomen: deze verhalen 

worden in 2020 gedeeld. 

De campagne van november bestond uit posters, abri’s, 

social media advertenties, persberichten, etc. De campagne 

is goed opgepakt en vooral de herkenbaarheid van eerdere 

deelnemers zoals Barbershop Bruut is groot: het inspireert 

mensen wanneer zij het succesverhaal van een bekende 

tegenkomen op straat in hun eigen woonomgeving. 

5 november 2019 – Roosendaalse Bode ‘Roosendalers 

delen hun dromen en ambities’ (oplage: 35.000)

Bereik Facebook advertentie A: 3.802 personen

Bereik Facebook advertentie B: 3.696 personen
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6 december 2019 – Roosendaalse Bode

‘Hartverwarmend Roosendaal van start met 

Roosendaal on Ice’ (oplage: 35.000)

7 ]  Campagnes
7.1 Hartverwarmend Roosendaal

In 2019 is een start gemaakt met een overkoepelend 

concept voor alle winteractiviteiten. Een concept waaron-

der alle warme, winterse initiatieven kunnen vallen en waar 

ondernemers en partijen uit de binnenstad op aan kunnen 

haken. Aan de hand van een warm, sfeervol campagne-

beeld, zijn de eerste stappen gezet om iedereen samen te 

brengen in de binnenstad van Roosendaal met de winterse 

activiteiten. Activiteiten die hier onder vallen zijn bijvoor-

beeld de ijsbaan van Roosendaal on Ice, de activiteiten 

van Tongerlo Kerst, verschillende muzikale optredens en 

de kerstman met arrenslee die door de stad trekt op de 

koopzondagen voorafgaand aan Kerst. 

 

7.2 Wielerzomer

De wielerzomer omvat alle wielerevenementen die in de 

zomerperiode plaatsvinden. Een bestaand concept, maar 

wel een concept wat continu aangepast en verbeterd 

kan worden op basis van ontwikkelingen. In 2019 heeft 

Roosendaal Citymarketing een campagne gehouden rond 

de promotie van de Wielerzomer. Aan de hand van posters, 

driehoeksborden, spandoeken, social media, een flyer en 

de wielerkrant, zijn de activiteiten van de Wielerzomer on-

der de aandacht gebracht. Ook zijn in 2019 de voorberei-

dingen gestart voor de Vuelta die in 2020 door Roosendaal 

komt en extra aandacht zal krijgen binnen de Wielerzomer.
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8 ]  Social media
8.1 Facebook

Op de Facebookpagina van Roosendaal Citymarketing 

delen we echt Roosendaalse content. Award uitreikingen, 

(ster)evenementen, relevant Roosendaals nieuws, 

ontwikkelingen, aandacht voor bijzondere personen en 

hun prestaties, onderscheidingen van ondernemers, 

campagnes (Hartverwarmend Roosendaal, Verhalen-

campagne), tentoonstellingen, etc. In 2019 is hier een 

start mee gemaakt om te peilen welke berichten goed 

scoren en waar Roosendalers enthousiast op reageren. 

In 2020 wordt hier uiteraard opvolging aan gegeven om 

het bereik en de interactie te vergroten.

8.2 Instagram

Instagram wordt ons kanaal om te laten zien hoe foto-

geniek Roosendaal is. Met mooie plaatjes door Roosendaal 

Citymarketing zelf gemaakt maar ook gedeeld vanuit de 

Roosendaler zelf. In 2019 is een start gemaakt met dit 

medium, dat in 2020 verder toegepast zal worden. 

8.3 LinkedIn

LinkedIn hebben we in 2019 ingezet om samenwerkingen 

te delen, nieuws over campagnes te plaatsen, Brabantse 

ontwikkelingen te laten zien en Roosendaals succes te 

tonen. Aan de hand van de ervaringen in 2019, wordt Lin-

kedIn in 2020 nog breder ingezet. 

8.4 Verhalencampagne 

De verhalen die worden gemaakt aan de hand van de 

dromen en ambities van de Roosendalers, worden ook 

via Facebook gedeeld. In november tevens specifiek de 

campagne rond de verhalencampagne, waarbij ook de 

oproep tot het delen van het verhaal van de Roosendalers 

is geplaatst. De verhalen zelf leveren mooie content op die 

interactie uitlokken en mensen inspireren. De trots van de 

Roosendalers wordt hiermee aangewakkerd. 
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9 ]  Evenementen
9.1 Evenementenbeleid

Er is een vertaalslag gemaakt van het evenementenbeleid 

van de gemeente Roosendaal naar het uitvoeringsbeleid 

van de Sterevenementen van Roosendaal Citymarketing. 

Dit om tot een kwaliteitsverbetering van het evenemen-

tenaanbod in Roosendaal te komen en richting te geven 

aan een eenduidige marketing- en promotiestructuur van 

de gehele evenementenkalender.

9.2 Nostalgische Kermis 

De Nostalgische Kermis van Roosendaal, die zich de groot-

ste nostalgische kermis van Nederland mag noemen, is in 

2019 in een nieuw design gestoken. Roosendaal Citymar-

keting heeft het nieuwe logo ontworpen in combinatie 

met het campagnebeeld, en daarnaast de vormgeving van 

andere uitingen verzorgd. 

9.3 Nationale Jeugdronde

De Nationale Jeugdronde, de fietsvakantie voor jonge-

ren van 10 t/m 14 jaar, is onderdeel van de Wielerzomer. 

Roosendaal Citymarketing sponsorde team Roosendaal, 

en maakte hierbij het ontwerp van de speciale wielerkle-

ding voor de kinderen. Volledig in de huisstijl van Roosen-

daal Citymarketing. Ook in 2020 wordt het jeugdteam in 

deze outfit gestoken.

9.4 Najaarskermis

Ook de nieuwe huisstijl van de najaarskermis is tot stand 

gekomen in samenwerking met Roosendaal Citymarketing. 

Het logo, de kermiskrant en de banieren: alles is nu mooi 

op elkaar afgestemd en in de kleuren van Roosendaal. 

9.5 Sterevenementen

Onder Sterevenementen verstaan we evenementen 

waarin de merkwaarden van Roosendaal terug komen, 

evenementen die voldoen aan de meetlatcriteria (verras-

send, vindingrijk en kwaliteit) en waarbij de focus ligt op 

de belangrijkste doelgroepen. Zo is er in 2019 een aanloop 

gemaakt naar twee belangrijke sterevenementen die in de 

toekomst plaats gaan vinden: Rooskleurig Festival

(22 augustus 2020) en het Theaterfestival (zomer 2021). 
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10 ]   Samenwerking
   VVV
10.1 Specials VVV

In 2019 heeft Roosendaal Citymarketing in samenwerking 

met VVV Roosendaal drie edities van de special uitge-

bracht: de Lente-, Herfst- en Wintereditie. Bij de totstand-

koming van de specials is medewerking verleend bij het 

verzorgen van de foto’s, de bepaling van de inhoud van de 

specials en de eindredactie.

10.2 Maandcampagnes VVV

Elke maand heeft Roosendaal Citymarketing in samenwer-

king met VVV Roosendaal uiting gegeven aan de maand-

campagnes (uitagenda, driehoeksborden, etc.) aan de hand 

van een passend beeld en het campagnethema bereik. 

Afbeelding: Maandcampagne Juni 

10.3 Fotografie

De fotografie voor de uitingen van VVV Roosendaal, zoals 

de bevrijdingsroute (fietsroute) en kaarten natuurroute, 

verliep in samenwerking met Roosendaal Citymarketing. 
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11 ]  Verjaardag van
 de stad
Kees Verstraten (VVD) heeft de burgemeester en wethou-

ders gevraagd of de verjaardag van de stad niet jaarlijks 

gevierd kan worden, naar aanleiding van het grote succes 

van Roosendaal 750 jaar in 2018. Op verzoek hebben we 

een voorstel gedaan voor het programma van de 752e 

verjaardag van Roosendaal. De eerste gesprekken hierover 

zijn gevoerd, in 2020 wordt hier vervolg aan gegeven.
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12 ]  Branding
Toepassing/uitwerking huisstijl

De basis van de huisstijl van Roosendaal Citymarketing 

is opgeleverd, en vanuit dit vertrekpunt wordt de huisstijl 

continu doorontwikkeld. Dit is een doorlopend proces, dat 

aan de hand van een bepaalde campagne of benodigde 

uiting wordt voortgezet.

 

Voorbeelden verwerking huisstijl

Ontwerp fietsenstalling Roselaar 

Kleding Nationale Jeugdronde, team Roosendaal 

Hartverwarmend Roosendaal

Kermis

13 ]  Binnenstad
13.1 Marketingplan binnenstad

Roosendaal Citymarketing heeft een marketingplan voor 

de binnenstad opgesteld, waarin een voorstel voor de 

uitvoering en positionering van de binnenstad is gedaan. 

Het betreft een vertaling van het merkplan naar specifiek 

de binnenstad.

13.2 Banieren 

Roosendaal Citymarketing maakt deel uit van de werk-

groep rond de banieren voor de binnenstad, en heeft 

hiervoor in samenwerking met de gemeente de planning 

en indeling van de nieuwe locaties opgesteld. Ook is een 

voorzet voor het ontwerp van de banieren in de binnenstad 

gemaakt, hier wordt in 2020 verder vervolg aan gegeven.
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14 ]  Beeldbank
Er zijn verschillende gesprekken geweest met de 

gemeente, Roos24 en VVV Roosendaal over het opzet-

ten van een beeldbank voor Roosendaal. Dit om er voor 

te zorgen dat er één omgeving ontstaat, in beheer van 

Roosendaal Citymarketing, waar kwalitatief goed beeld in 

wordt verzameld van de stad, evenementen, natuur, sport 

en de omgeving. 

15 ]  Overige
15.1 Brand Event

Voor 2019 stond Hét Brand Event op de agenda. In eerste 

instantie in april, later werd dit eind september. Helaas is 

uiteindelijk toch geconcludeerd dat er te veel concurrentie 

is van congressen, waardoor de kaartverkoop onvoldoen-

de was om Het Brand Event door te laten gaan. Hierop is 

besloten het event, dat gericht was op het bouwen van 

merken, te annuleren. 

15.2 Mariadalmeeting

De jaarlijkse Mariadalmeeting van de gemeente, die in 

2019 voor de zesde keer werd georganiseerd, had dit jaar 

als thema “De Proloog”. Dit in aanloop naar de Vuelta, die in 

augustus 2020 door Roosendaal komt. Roosendaal City-

marketing verzorgde de uitnodiging en de presentatie in de 

huisstijl van Roosendaal. 

15.3 Website

Sinds de opening van het kantoor van Roosendaal 

Citymarketing, op 17 maart 2019, is de website live. Deze 

website wordt continu doorontwikkeld en aan de hand van 

de vernieuwde website van Visit Roosendaal wordt ook de 

website van Roosendaal Citymarketing verbeterd. 

15.4 Samenwerkingen en netwerken

Samen bouwen aan een stad, kan niet zonder een goede 

samenwerking. In 2019 hebben we dan ook veel aandacht 

besteed aan kennismaken, netwerken en samenwerken. 

Er is veel kennis ‘opgehaald’ en mooie plannen gemaakt 

voor de toekomst. Designer Outlet Roosendaal, Roos24, 

gemeente Roosendaal, VVV Roosendaal, Drie Maal Plan-

kenkoorts, De Kring, The Loods, Stichting Social Klus, di-

verse onderwijsinstellingen, ondernemers uit Roosendaal: 

slechts een greep uit de organisaties die en mensen die we 

hebben ontmoet en waar een mooie samenwerking in het 

verschiet ligt. Deze waardevolle netwerken worden verder 

uitgebouwd, zodat we met elkaar Roosendaal nog mooier, 

waardevoller en sterker kunnen maken. 
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16 ]  Meetbare prestaties
In het Merk- en organisatieplan is een reeks van prestatie 

indicatoren opgenomen voor zowel de stad als geheel en 

voor Roosendaal Citymarketing in het bijzonder. Veel van 

deze indicatoren zijn aan 0-metingen en onderzoeken 

gekoppeld. 

Voor de uitvoering van het Merk- en organisatieplan zijn 

budgetten opgenomen voor onderzoek. Echter bij de 

besluitvorming van de gemeente en het vaststellen van 

het beschikbare budget voor Roosendaal Citymarketing, 

is besloten om het budget voor onderzoek te schrappen. 

Hiermee is een aantal meetindicatoren niet te realiseren 

omdat deze als 0-meting dienden. 

Uiteraard leveren de activiteiten die worden uitgevoerd 

een bijdrage aan de gestelde doelen. Zoveel mogelijk staan 

de cijfers van het bereik van een campagne of actie bij de 

activiteit zelf in dit jaarverslag.

Weggevallen 0-metingen en onderzoeken: 

- Imago-onderzoek:

Het imago van Roosendaal scoort een 8 (streefgetal). 

Er dient een 0-meting onder gehele doelgroep plaats te 

vinden (tweejaarlijks). 

- Onderzoek naamsbekendheid bezoekers Roosendaal:

Meer naamsbekendheid bij (internationale) bezoekers 

ten opzichte van 0-meting (tweejaarlijks). 

- Onderzoek naar merk en merkwaarden:

Het Roosendaalse merk en de merkwaarden wor-

den herkend door de doelgroepen. In 2018 moet een 

0-meting worden uitgevoerd in combinatie met de twee 

bovenstaande onderzoeken (tweejaarlijks). 

- Groei van mediawaarde:

De mediawaarde van Roosendaal groeit ten opzichte 

van 0-meting door bijvoorbeeld eigen onderzoek via een 

onderzoeksopdracht bij/met Avans (tweejaarlijks). 

- 0-metingen rondom wonen en voorzieningenaanbod:

Waardering voor Roosendaal als woonstad met het 

cijfer 8 (Eigen/Roosendaalse monitor)

Meer bewoners raden anderen aan in Roosendaal te 

gaan wonen, recreëren of winkelen. (Score 70% steek-

proefonderzoek bureau Connect)

Er wordt een 0-meting uitgevoerd onder alle inwoners 

om te bepalen hoeveel procent van de bewoners nu 

anderen aanraadt om in Roosendaal te wonen, winkelen 

of recreëren. Op basis daarvan kunnen normen worden 

gesteld.

Waardering van het totale voorzieningenaanbod >80%.

Waardering gelukkig wonen van 87% (2017) naar 90% 

(2018) volgens Atlas Nederlandse gemeenten. 

Toename van deelname aan culturele, recreatieve of 

sportieve activiteit (bepalen na 0-meting).

- Waardering trots:

Waardering trots met het cijfer 8 

- ICCA Ranking

Van onderstaande onderzoeken wordt bekeken of ze in 

2020 en 2021 uitgevoerd kunnen worden. 

- Ontwikkelen Roosendaalse barometer in samenwerking 

 met gemeente:

Score op een Roosendaalse Barometer (te ontwikkelen) 

die voor de 10 grootste publiekstrekkers meet: bezoe-

kersaantal, bestedingen, overnachtingen, deelnemers-

aantal, verblijfsduur, herhalingsbezoek, combinatiebe-

zoek.

- Waardering van pijlers winkelen, natuur, cultuur 

 en avontuur

80% van de bezoekers waardeert het voorzieningen-

aanbod, specifiek op de pijlers winkelen, natuur, cultuur 

en avontuur (Roosendaalse monitor, jaarlijks). 

- Stijging aantal bezoekers van buiten:

Stijging van het aantal bezoekers van buiten Roosen-

daal (gesegmenteerd in regionaal, nationaal, internati-

onaal.

- Stijging  bestedingen:

Stijging aantal bestedingen (overall, combinatie)
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- Stijging aantal overnachtingen:

Stijging aantal overnachtingen (SLA/CBS jaarlijks)

- Stijging evenementen:

Aantal evenementen, congressen en deelnemers, speci-

fiek gericht op de events die door het CMB zijn geselec-

teerd, zoals beschreven in ‘Het Beleidskader Evenemen-

ten in Roosendaal’ (eigen meting, jaarlijks)

- Netto Promotor Score:

Netto Promotor Score op basis van beleefde kwaliteit bij 

stakeholders (eigen kwalitatief onderzoek CMB). 

- EU most competitive Index:

Regio Roosendaal (West-Brabant) staat in de top 10 van 

de Most Competitive Index EU (tweejaarlijks onderzoek, 

Europese Unie) 

- PW-Satisfaction (Keurmerk Expert 

Talentontwikkeling):

Roosendaalse organisaties en bedrijven doen mee aan 

nationaal onderzoek Talentontwikkeling en hebben het 

keurmerk Expert Talentontwikkeling; jaarlijks onderzoek 

(PW-Satisfaction)
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