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Voorwoord 
 
 
In 2021 zag na een lange aanlooptijd Plan Binnenstad 2030 het levenslicht: een kader vanuit ondernemers, 
vastgoedeigenaren en gemeente voor de toekomst van de binnenstad en daarmee voor de werkzaamheden die Venlo 
Partners als city managementorganisatie uitvoert. Het spreekt voor zich dat wij bij het opstellen van ons jaarplan 2022 
nadrukkelijk de aansluiting hebben gezocht bij dit document.  
 
Om echt de move van place to buy naar place to be te maken, benaderen we het city management in ons jaarplan voor het 
eerst vanuit de klantreis. Veel aandacht gaat er daarbij uit naar de beleving van de binnenstad in al zijn facetten (schoon, 
groen, programma enz.). We hopen dat we in 2022 samen met de ‘verbindingsofficier’, die vanuit de gemeente met Plan 
Binnenstad 2030 aan de slag gaat, de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en andere stakeholders op 
een nóg hoger niveau kunnen krijgen, zodat de binnenstad zich blijft doorontwikkelen.  
 
Ten aanzien van onze city marketingactiviteiten wordt een leidende brandingstrategie nog node gemist. Wij zetten ons in 
2022 graag in om samen met de belangrijkste stakeholders een dergelijke strategie voor Venlo op te stellen. Er is veel 
winst te behalen als zowel in campagnes als onderling integraler wordt samengewerkt. Met een nieuwe, heldere branding 
krijgen we inzichtelijk wat de positionering van groot Venlo wordt en hoe dat doorwerkt naar verschillende doelgroepen 
en werkzaamheden.  
 
We hebben bij het opstellen van het jaarplan geen rekening gehouden met een nieuwe opleving van corona. Na twee 
onstuimige jaren met veel impact voor onze relaties en ons werk hopen we dat we weer ouderwets kunnen ‘knallen’. 
Mochten we in 2022 onverhoopt toch voor nieuwe corona-uitdagingen komen te staan, dan weten we dat we samen met 
onze partners in staat zijn om krachtig te handelen en dat we ook dan zullen laten zien waar we voor staan! 
 
 
 
 
Marcel Tabbers 
directeur 
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Leeswijzer  
 
In deze offerte worden alle activiteiten beschreven die Venlo Partners in 2022 wil uitvoeren. Een deel van het jaarplan kan 
worden gerealiseerd door een bijdrage vanuit de algemene middelen en de reclamebelasting, maar er zijn ook activiteiten 
waarvoor andere bronnen worden aangesproken of nog dekking moet worden gezocht (ambitie).  
 
In hoofdstuk 3 wordt allereerst de begroting behandeld van de algemene middelen en de reclamebelasting (3.1.),  daarna 
wordt aangegeven wat de begrote kosten van onze ambities zijn (3.2.). 
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Venlo Partners 
 

Wij zijn Venlo Partners 
Wij houden van onze stad 
Samen met jou maken we de stad nóg mooier 
Samen met jou zorgen we ervoor dat iedereen van Venlo gaat houden 
 
 
Missie 
Venlo Partners zet zich in voor een aantrekkelijke en bedrijvige stad waar mensen met veel plezier wonen, werken, 
studeren, ondernemen en verblijven. Een plek waar de mooiste herinneringen worden gemaakt.  
 
 
Visie  
Venlo is de stad waar je graag wilt zijn, snel terug wilt komen en het liefst voor altijd wilt blijven. 
 
 
Kernwaarden | Hoe wij werken 
 
Verbinding 
Wij geloven in de kracht van samen. Wij zijn betrokken en zoeken in onze werkzaamheden altijd naar verbinding met onze 
omgeving. Samen bereiken we meer dan alleen.  
 
Passie 
We worden in onze werkzaamheden gedreven door onze liefde voor de stad. We werken (elke dag) met veel plezier, 
enthousiasme en energie aan een nog mooier Venlo.  
 
Betrouwbaar 
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en we gaan 
daarom integer met onze opdracht en opdrachtgevers om.  
 
Ambitie  
Wij zijn ondernemend, dat zit in ons denken en doen. We willen vooruit, vernieuwen en echt impact maken als organisatie. 
Samen Venlo steeds mooier maken en zorgen dat iedereen het mooie Venlo gaat ontdekken.  
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1. City Management 
 
De city management activiteiten richten zich primair op 
het gebied dat onder de reclamebelastingverordening 
valt (zie afbeelding) en secundair op aanliggende 
gebieden en de aanvoerroutes die belangrijk zijn voor 
het functioneren van de binnenstad.  
 
Om structuur en focus te krijgen, kijken we in dit 
jaarplan naar de binnenstad vanuit de customer 
journey. Omdat de binnenstad steeds meer een place to 
be moet worden, is het belangrijk om de klantbeleving 
centraal te stellen in ons denken en doen.  
Het eerder gebruikte stuurwiel voor 
centrummanagement blijft een instrument om de 
ontwikkeling van de binnenstad te volgen, maar zal 
meer op de achtergrond gebruikt worden. 
 
De opgave voor 2022 is gebaseerd op de volgende 
input: 
a. Dagelijkse praktijk en overlopende projecten 2021 
b. Gesprekken met belangrijkste stakeholders 
c. Plan Binnenstad 2030  
d. Enquête ondernemers via Chainels 
e. Inventarisatie straat voor straat. 
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1.1 ORIËNTATIEFASE 
 
Dit is de fase waarin de (potentiële) bezoeker zich oriënteert. Hij/zij heeft iets nodig of wil ergens naartoe. Hoe zorg je ervoor 
dat de (potentiële) bezoeker in die fase aan Venlo denkt en voor een bezoek aan de binnenstad kiest? Hoe geraak je in de 
evoked set (top of mind) van de (potentiële) bezoeker? En welke bezoeker willen we eigenlijk in de binnenstad hebben? 
 
1. Doelgroepenbepaling binnenstad en omschrijving 
Nadere verdieping naar aanleiding van Plan Binnenstad 2030. Welke doelgroepen willen we in de toekomst in de 
binnenstad hebben? 
werkzaamheden: 
a. onderzoek en sessies met belangrijkste stakeholders 
b. doelgroepprofielen / factsheets uitwerken 
c. bijeenkomst voor ondernemers in de binnenstad: wat gaan wíj doen, wat kunnen jullie doen? 
 
2. Destinatiescan binnenstad 
Wat moet er aan de destinatie binnenstad worden toegevoegd om interessant te zijn voor de gekozen doelgroep(en)?  
werkzaamheden: 
a. uit laten voeren destinatiescan binnenstad in samenwerking met NBTC (subsidieaanvraag TRAP) 
b. uitkomsten delen met stakeholders 
 
3. Meerjarige marketingstrategie binnenstad bepalen (Plan Binnenstad 2030) 
Welke middelen gaan we inzetten, welke boodschap en welke beelden horen hierbij? 
werkzaamheden: 
a. in afstemming met stakeholders schrijven van marketingstrategie 
b. marketingstrategie en middelen delen met stakeholders 
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1.2 VOORBEREIDINGFASE 
 
In deze fase heeft de bezoeker een keuze gemaakt voor Venlo. Hij/zij oriënteert zich nu hoe ter plekke te komen en wat er 
allemaal te doen, te zien en te beleven is.  
 
1. Doelgroepanalyse 
Welke kanalen gebruikt de gewenste doelgroep, welke informatie wordt gezocht (customer journey, klantanalyses) en op 
welke manier moet deze worden aangeboden?  
Werkzaamheden: 
a. klantonderzoek (social media en online gedrag, enquêtes) 
b. optimaliseren infomarketing huidige kanalen op basis van onderzoek (ook bij individuele ondernemers) 
c. communicatieadvies en middelen delen met ondernemers 
d. uitvoeren reguliere kanalen www.venloverwelkomt en social media 
e. realisatie van tenminste één project/campagne voor voorbereidingsfase (bijvoorbeeld rondom vooraf boeken van 

parkeerticket)  
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1.3 REIS- EN VERBLIJFSFASE 
In deze fase reist de bezoeker naar Venlo en brengt tijd door in de binnenstad. De finale van deze fase (hoe zorg je voor een 
goede beleving bij verlaten winkel of stad) is hierbij van groot belang. 
 
1. Invalswegen 
- Verder uitwerken beleving invalswegen (rapport Leisure Export Groep) 
werkzaamheden: 
a. realiseren van beacons (herkenningselement) op de invalswegen (welkom en ‘tot ziens’) 
b. plan van aanpak schrijven voor muurschilderingen Krefeldseweg 

 
- Realisatie digitale welkomstborden 
werkzaamheden: 
c. financiering, vergunningen en plaatsing regelen 
 
 
2. Poorten van de stad 
- Parkeergarages 
werkzaamheden: 
a. realisatie welkom/tot ziens-teksten/beacons en plattegronden (i.s.m. Q-park) 
b. realisatie groen voor beleving 
 
- Pollers 
werkzaamheden: 
c. realisatie welkom/tot ziens-teksten/beacons 
d. realisatie groen bij pollers 
 
- Fiets- en voetgangerszone 
werkzaamheden: 
e. realisatie welkom/tot ziens-teksten/beacons belangrijke invalswegen fiets- en voetgangers 
 
 
3. Winkelstraten en pleinen 
- Schoon, heel, veilig en leefbaar 
werkzaamheden: 
a. Huismeester binnenstad 

o tenminste twee keer per week uitgebreide schouw binnenstad 
o inzet paeper en zaltstel door Daelzicht en tijdens Duitse feestdagen 
o verwijderen van graffiti 
o ruimen van sneeuw in de binnenstad (volgens sneeuwplan) 
o mee-uitvoeren draaiboek gastvrije Duitse dagen 
o inventarisatie van overtredingen van reclame- en uitstallingenbeleid 
o acties uit inventarisatie Straat voor Straat oppakken of beleggen 
o evenementenoverleg, leefbaarheidsoverleg, inloopspreekuur wijkagent en boa 

b. Taskforce Binnenstad 
Nieuw regulier overleg om de grootste ergernissen voor de binnenstad effectief aan te pakken: afval, fietskoeriers en 
busjes en overtredingen wet-en regelgeving. Dit is een niet-strategisch maar uitvoeringsgericht en praktisch overleg 
met in ieder geval gemeente, politie en Venlostad.com 

c. Mobiliteit: halfjaarlijkse schouw, uitvoering mobiliteitsagenda 
d. Duurzaamheid: quick wins oppakken uit inventarisatie HAS 
 
- Beleving 
werkzaamheden: 
e. destinatie onderzoek (1.1.2): hoe kan de beleving van de binnenstad voor de gewenste doelgroepen en merkstrategie 

worden verbeterd (o.a. historie zichtbaar en beleefbaar maken (Plan Binnenstad 2030) en de Maas) 
f. gastvrijheid 

o inzet City Hosts (tenminste 8 x per jaar, op Duitse dagen en rond campagnes) 
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g. realisatie jaarrondprogramma  
o routes (recreatienetwerken – wandelaars en fietsers langs mooie plekken leiden (Plan Binnenstad 2030), 

Venlo Hansestad, gedichtenroute, Kunst in de openbare ruimte, doelgroep kinderen (kinderfeestjes)  
o promotionele acties en evenementen 
o financiële ondersteuning van ondernemersinitiatieven 

h. aankleding 
o maskering leegstaande winkelpanden 
o aankleding openbare ruimte zomer en winter 
o verfraaiing stroomkasten binnenstad 
o doorgangen naar Maas aantrekkelijker maken (o.a. met groen) 

i. groen 
o onderhoud containertuintjes 
o realisatie extra containertuintjes 
o inventarisatie vergroeningsplekken (Klimaatadaptatie Plan Binnenstad 2030) 

 
 
- Ontwikkeling (winkel- en horeca) aanbod 
werkzaamheden:  
j. straatprofielen (laten) uitwerken met gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren – hoe geven we invulling aan 

kwaliteit en aantrekkelijkheid; wat betekent Plan Binnenstad 2030 concreet voor mijn straat? 
k. acquisitie- en leegstandsoverleg met gemeente en vastgoed/makelaars – wat komt er vrij, wie zoekt er ruimte, waar 

willen we welke invulling? 
l. opzetten startersloket binnenstad (met UWV, makelaars en vastgoed) – enerzijds gericht op invulling aanbod, 

anderzijds begeleiding starters binnenstad.    
 
 
4. In de winkel 
De ondernemer is zelf aan zet om de klantbeleving in de eigen winkel zo optimaal mogelijk te faciliteren.  
Venlo Partners ondersteunt op een aantal onderdelen:  
werkzaamheden: 
m. inspiratie – tenminste 4 inspiratiemomenten voor tenminste 50 deelnemers in totaal.  
n. ondersteuning/inspiratie/attributen voor aankleding winkel zomer- en wintercampagne 
o. cursusaanbod – op basis van concrete behoefte (onderzoek Gilde) 
p. onderzoeken mogelijkheden digitale winkel voor binnenstad 
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1.4 THUISKOMST EN EVALUATIE 
In deze fase komt de bezoeker thuis, laat de spullen die hij/zij gekocht heeft zien aan anderen en vertelt over het bezoek aan 
Venlo. 
  
1. Thuiskomst 
werkzaamheden: 
a. Onderzoek naar mogelijkheden voor loyaliteitsprogramma voor de binnenstad, om invloed in deze fase te verhogen  
b. Eén campagne gericht op deze fase (via retargeting) 
 
2. Evaluatie 
werkzaamheden: 
c. Uitvoeren jaarlijkse bezoekersenquête.  
 
 
1.5 HERINNERING 
Deze fase vindt enkele weken na het bezoek plaats: heeft het bezoek indruk gemaakt, wordt er nog wel eens aan het bezoek 
teruggedacht.  
 
1. Stimuleren herinnering 
werkzaamheden 
a. Nieuwsbrief 
b. Eén campagne gericht op deze fase (via  retargetting) 
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1.6 RANDVOORWAARDEN VOOR CITY MANAGEMENT 
Voor het uitvoeren van de city management activiteiten moeten een aantal randvoorwaarden op orde zijn:  
 
1. Communicatie en samenwerking 
Werkzaamheden: 
a. Chainels – communicatiekanaal voor de binnenstad waarmee op effectieve manier met ruim 470 ondernemers 

gecommuniceerd kan worden en voor thema’s en subgroepen aparte kanalen kunnen worden ingericht. 
b. Binnenstadstafels (‘Straattafels’ in Plan Binnenstad 2030) – reguliere gesprekken met ondernemers over de stand van 

zaken in de binnenstad 
c. Borrels (ontmoeting en discussie) 
d. Diverse overleggen binnenstad 
e. VenlovanBinnenstad – waar mogelijk samen optrekken in communicatie in en over de binnenstad 
 
2. Evaluatie 
Werkzaamheden 
a. Thermometer – opstellen halfjaarlijks rapport over de toestand en ontwikkeling van de binnenstad op basis van data. 

Met onder meer informatie over leegstand, doorstroming ondernemers, parkeren, omzetontwikkeling en veiligheid.  
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2. City Marketing 
 
Alle marketingactiviteiten van Venlo zouden zich moeten verhouden tot één centrale merk/brandingstrategie van Venlo. 
Een dergelijke strategie geeft ook richting aan de activiteiten die verschillende stakeholders richting verschillende 
doelgroepen ondernemen.  
 
Totdat een dergelijke nieuwe strategie gereed is, zullen we ons met onze city marketingactiviteiten blijven richten op de 
bekende doelgroepen: eigen inwoners, bewoners buurgemeenten, (koop-)toeristen, studenten en professionals. Voor de 
eerste drie doelgroepen geldt dat campagnes integraler worden. In het ideale geval maken we daarbij gebruik van het 3H- 
model, waarmee we een consistent en constant beeld voor Venlo kunnen neerzetten. 
 
In 2022 willen we na jaren onduidelijkheid stappen maken in de toeristische vermarketing van groot Venlo. Hiervoor is het 
niet alleen belangrijk om een duidelijker beeld te krijgen van de ambities, maar ook de rollen en de onderlinge 
samenwerking stevig neer te zetten. We laten nu kansen liggen en maken geen gebruik van het potentieel van de markt en 
de betrokken organisaties.   
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2.1 CITY BRANDING 
Het is belangrijk dat er een breed gedragen brandingstrategie komt voor Venlo. Met een dergelijke strategie moet 
duidelijkheid ontstaan over het merk Venlo, dat vervolgens weer een vertaling kan krijgen naar alle stakeholders in de 
gemeente en richting geeft aan onze city marketingactiviteiten. 
 
1. Onderzoeksfase city brandingstrategie 
Werkzaamheden: 
a. Duidelijkheid verkrijgen behoefte en mogelijkheden brandingstrategie Venlo 
 
 
2.2 BASIS CITYMARKETING 
Los van de diverse campagnes en projecten moeten voor de jaarrondcommunicatie richting de doelgroepen de volgende 
zaken op orde zijn:  
 
1. Website en social media 
Werkzaamheden: 
a. Beheer www.venloverwelkomt.nl 
Venloverwelkomt is dé portal voor toeristische bezoekers en bewoners van de gemeente Venlo. Op de website is 
uitgebreide praktische en toeristische informatie te vinden voor een bezoek of verblijf in de stad. De website vervult een 
centrale rol in diverse projecten en campagnes.  
 
b. Beheer social media kanalen 
Bijna dagelijks worden er berichten geplaatst op de social media kanalen van venloverwelkomt (voornamelijk Facebook en 
Instagram in Nederlands en Duits) om Venlo als destinatie onder de aandacht te brengen, of om de Venlonaar zelf op de 
hoogte te brengen van interessante berichten.  
 
c. Doorontwikkeling website 
De website Venloverwelkomt.nl is ons centrale communicatiekanaal richting diverse doelgroepen. Het is belangrijk om de 
website jaarlijks te blijven doorontwikkelen zodat de effectiviteit, vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid geoptimaliseerd 
kunnen worden op basis van nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen.  
 
d. SEA en SEO 
Search Engine Advertising (SEA) en Search Engine Optimalisation (SEO) zijn belangrijke pijlers van de (content)strategie 
voor onze verschillende doelgroepen. Voor een effectieve en efficiënte toepassing van online marketing moet jaarrond 
worden geïnvesteerd in SEA en SEO. We werken hierin samen met een extern bureau dat niet alleen ondersteunt in de te 
kiezen strategie, maar ook helpt om onze online resultaten beter meetbaar te maken. De samenwerking draagt ook bij 
aan de organische vindbaarheid in zoekmachines, wat belangrijk is voor het behouden en vergroten van de 
naamsbekendheid van onze kanalen.  
 
 
2.3 CAMPAGNES & PROJECTEN 
Om een consistent en constant beeld van Venlo neer te zetten willen we toewerken naar het 3H-model dat uitgaat van drie 
lagen: 
• Hero campagnes 

Grote campagnes, gericht op één of een combinatie van 
doelgroepen. 

• Hub campagnes 
Kleinere campagnes verdeeld over het hele jaar, gericht op één of 
een combinatie van doelgroepen.  

• Hygiëne content 
Doorlopende content op social media, website en nieuwsbrief. 
Inspiratie, informatie en vindbaarheid. 

 
Een dergelijke invulling – jaarrond en voor verschillende doelgroepen – vraagt om een stevige financiële basis die er nu nog 
niet is, maar waar mede op basis van de city branding route naartoe gewerkt moet worden.  
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Hoewel de middelen nog niet voor alle onderdelen beschikbaar zijn, nemen we de systematiek van het 3H-model in het 
jaarplan wel al over.  
 
1. Hero campagnes: 
Werkzaamheden: 
a. Realisatie van grote toeristische destinatiecampagnes in samenwerking met het Toeristisch Platform en andere 

toeristische partners. Deze is er op gericht bezoekers te verleiden Venlo en regio als bestemming te kiezen. 
b. Zomercampagne 

Realisatie van grote marketingcampagne die zowel bezoekers als bewoners van Venlo en omgeving in de 
zomerperiode moet verleiden tot een bezoek aan de toeristische pijlers van Venlo: Historische Binnenstad, Arcen, 
Steyl en de Maas/natuur.  

c. Venlo Studentenstad 
Venlo Partners coördineert voor de stuurgroep Venlo Studentenstad de marketingwerkzaamheden. Hieronder vallen 
ook één of meerdere campagnes. De financiering daarvan vindt plaats via de betreffende stuurgroep.  

d. ‘De nieuwe Duitser’  
Deze is gericht op het aantrekken van een andere Duitse doelgroep die minder komt voor het ‘billige’, maar meer 
voor de andere kwaliteiten van Groot Venlo en de binnenstad (zie ook 1.2.1).  

 
Voor alle herocampagnes worden in afstemming met de belangrijkste stakeholders uitgebreide projectvoorstellen 
geschreven.  
 
2. Hub campagnes    
Werkzaamheden 
a. realisatie van 2 kleinere (doorlopende) campagnes gericht op de eigen inwoners 
- Het Venlose hart: Serie waarin Venlo-ambassadeurs aan het woord komen. We komen te weten waarom ze hart voor 

Venlo hebben. Het Venlose hart moet een diverse afspiegeling van Venlo zijn zodat een brede doelgroep wordt 
aangesproken. 

- Mijn lievelingsplekje in Venlo: Serie over lievelingsplekjes van Groot Venlonaren. Dat kunnen gebouwen zijn, natuur, 
horeca, enzovoorts. Er wordt vooral gezocht naar plekken en verhalen met een historische achtergrond, zodat 
verschillende generaties met elkaar kunnen worden verbonden.  

b. realisatie van 2 kleinere (doorlopende) campagnes gericht op bewoners van buurgemeenten 
- Hernieuwde kennismaking met Venlo: Serie waarin bijzondere, onontdekte plekjes in Venlo aan bod komen. 
- Shoproutes: Serie die het Venlose centrum als koopcentrum onder de aandacht moet brengen.   
c. realisatie van 4 kleine (doorlopende) campagnes gericht op de Duitse kooptoerist 
- Het betreft hier in ieder geval de volgende onderwerpen: Duitse feestdagen en Duitse bezoekers en hun (jarenlange) 

band met Venlo. Daarnaast wordt met tenminste één campagne specifiek gericht op het hogere segment en wordt 
samen met andere stakeholders (ook ondernemers van buiten de binnenstad) samengewerkt.   

 
3. Hygiënecampagnes    
Werkzaamheden 
a. Realisatie van diverse kleine themacampagnes voor diverse doelgroepen:  
- Binnenstadspromotie 
- Vastelaovend (horeca en versieren) 
- Opening terrasseizoen (horeca) 
- Musthaves per seizoen (retail) 
- (Online) fashion show (retail) 
- Make-over (retail) 
- Shoproutes op thema (retail) 
- Cultuurroute (kunst & cultuur) 
- Nieuwe winkels / zaken 
- Evenementen 
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3. BEGROTING 
 
3.1 Offerte organisatie en basisprogramma 
 
Algemene middelen Gemeente Venlo 
Venlo Partners zet de bijdrage uit de algemene middelen van de gemeente Venlo ad. € 302.518,- volledig in voor de 
financiering van de organisatiekosten.  
 
Organisatiekosten 
De organisatiekosten zijn bedoeld om de organisatie te kunnen laten functioneren en zijn voor het grootste deel verankerd 
in de overeenkomst die jaarlijks met de gemeente Venlo wordt afgesloten. In het bedrag zitten kosten voor personeel, 
kantoor, automatisering en administratie enzovoorts. 
 
0.1 Personeelskosten en kosten inhuur     € 225.000,-  
0.2 Huur, gas, water, elektra      €   29.427,- 
0.3 Automatisering en telefoon      €      5.500- 
0..4 Kantoorkosten (contributies, kleine aanschaffingen etc.)   €      8.500,- 
0.5 Corporate communicatie      €      7.500,-  
0.6 Financiële administratie, advies en verzekeringen   €    15.000,-  
0.7 Onvoorzien       €    11.591,-  
Totaal algemene middelen       € 302.518,- 
 
 
Reclamebelasting 
De bijdrage uit de reclamemiddelen € 185.000,- worden als volgt besteedt: 
Programma’s City Management 
1.1 Oriëntatiefase 

1.1.2 Destinatieonderzoek      €    1.250,- 
1.2 Voorbereidingsfase        

1.2.1 Doelgroepanalyse      €    3.500,- 
1.3 Reis- en verblijfsfase 

1.3.3  Schoon, heel, veilig en leefbaar    €  30.000,- 
1.3.3 Beleving (gastvrijheid, programma, aankleding en groen)  €   71.700,- 
1.3.4 In de winkel       €     7.000,- 

1.4 Thuiskomst en evaluatie 
1.4.1 Thuiskomst       €     1.000,- 
1.4.2 Bezoekersenquête      €     5.000,- 

1.5 Herinnering 
1.5.1 Nieuwsbrief       €        500,- 

1.6 Randvoorwaarden voor city management 
1.6.1 Communicatie en samenwerking     €   10.500,- 
1.6.2 Thermometer      €      1.000,- 

Subtotaal        € 131.500,- 
 
Programma’s City Marketing 
2.1   City Branding       €             -  
2.2  Basis city marketing 

2.2.1 Website en social media     €  22.000,- 
2.3  Campagnes en projecten 

2.3.1 Hero campagnes      €             - 
2.3.2 Hub campagnes      €  12.500,- 
2.3.3 Hygiëne campagnes      €  19.000,- 

Subtotaal        €  53.500,- 
 
Totaal reclamebelasting       € 185.000,- 
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3.2 Begroting buiten organisatie en basisprogramma (ambities) 
 
 
Programmabegroting 
Programma’s City Management 
1.1 Oriëntatiefase 

o Doelgroepenbepaling binnenstad en omschrijving  €     6.000,- 
o Destinatieonderzoek     €     8.750,- 
o Meerjarige marketingstrategie binnenstad bepalen  €     8.000,- 

1.2 Voorbereidingsfase       €              - 
1.3 Reis- en verblijfsfase 

o Beleving (gastvrijheid, programma, aankleding en groen)  €   36.125,- 
o Aanbod       €    9.000,- 

1.4 Thuiskomst en evaluatie      €              - 
1.5 Herinnering        €              - 
1.6 Randvoorwaarden voor city management     €              - 
Subtotaal        €  72.875,- 
 
 
Programma’s City Marketing 
2.1 City Branding        €         PM 
2.2 Basis city marketing       €              - 
2.3 Campagnes en projecten 

o Hero campagnes      € 265.000,- 
o Hub campagnes      €    37.500,- 
o Hygiëne campagnes     €                 -       

Subtotaal        €  302.500,- 
 
Totaal ambities 2022       € 375.375,- 
 
 
Financiering projecten en ambities bovenop basisfinanciering 
• TRAP (reeds aangevraagd en deels overlopend uit 2020)   €    60.125,- 
• Nog te zoeken        €   315.250,-   
 
Venlo Partners hoopt voor de financiering van de overige projecten gebruik te kunnen maken van middelen die 
beschikbaar zijn voor toerisme en het transformatiefonds. Daarnaast zal Venlo Partners op zoek gaan naar partners en 
middelen bij andere overheden.  
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4. ORGANISATIE 
 
4.1 Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur is als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Samenstelling bestuur en team 
Bestuur 
Voorzitter – functie vacant 
Leon Thommassen – secretaris 
Peter Lommen – penningmeester 
Bart Holleman – algemeen bestuurslid 
 
Team 
Marcel Tabbers – directeur / city manager  
Inge van Roij – city marketeer 
Lori Mertens – online marketeer 
Jules Backes – huismeester binnenstad/assistent city management 
 
Venlo Partners zet op projectbasis een marketeer in die zich specifiek richt op de Duitse markt. Daarnaast vullen we ons 
team jaarlijks aan met enkele stagiairs. Daarbij maken we gebruik van zowel MBO als HBO/WO studenten.  
 
 
4.3 Primaire samenwerkingen 
Gemeente Venlo 
Venlo Partners werkt intensief samen met de Gemeente Venlo. Voor nagenoeg alle werkzaamheden en projecten wordt 
afstemming gezocht of samen opgetrokken. Er is samenwerking en overleg op alle niveaus.  
 
Venlostad.com 
Met Venlostad.com en de individuele bestuursleden is intensief contact ten aanzien van werkzaamheden en 
ontwikkelingen in de binnenstad. In 2019 zijn voor de samenwerking bestuurlijk de volgende afspraken gemaakt:  
1 x p/j bestuurlijk overleg   evaluatie samenwerking, bespreking jaarplan 
3 x p/j directeur bij bestuur Venlostad.com voortgang van de werkzaamheden  
1 x p/j penningmeesteroverleg  verslag besteding reclamegelden 
Daarnaast wordt Venlostad.com ieder jaar uitgenodigd input te leveren voor het jaarplan en wordt het concept jaarplan 
met het bestuur besproken.  
 
Toeristisch Platform Maasduinen 
Venlo Partners werkt voor de toeristische marketing intensief samen met Toeristisch Platform Venlo/Maasduinen. Er is 
regelmatig overleg en campagnes worden waar mogelijk gezamenlijk uitgevoerd.  
 
 
 

Bestuur 

Directeur (1 fte) 

Online marketeer  
(0,8 fte) 

City Marketeer  
(0,8 fte) 

Huismeester binnenstad  
(0,8 fte) 
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Vereniging van Vastgoed Eigenaren Venlo (VVEV) 
Met de VVEV is geen regulier of bestuurlijk overleg. De vereniging wordt wel op de hoogte gebracht van het jaarplan en 
wordt ook gedurende het jaar geïnformeerd over de voortgang of zaken die betrekking hebben op vastgoed.  
 
Blerick en Tegelen 
Venlo Partners werkt waar mogelijk samen met BIZ Blerick en BIZ Tegelen. Via een eigen appgroep communiceren we 
bijna wekelijks met elkaar en gebruiken elkaar als klankbord. Daarnaast wordt concreet samengewerkt in diverse 
projecten en de afgelopen jaren rondom coronagerelateerde zaken.  
Eén keer per jaar vindt er een overleg plaats waarin de besturen elkaar treffen.  
 
 
4.4 Governance en inkoopbeleid 
Venlo Partners is een organisatie die grotendeels afhankelijk is van publieke middelen. De organisatie vindt het belangrijk 
om goed en transparant te handelen. Aan de hand van een checklist wordt tenminste één keer per jaar zowel bestuurlijk 
als in het team stil gestaan bij de governance.   
 
Voor de aanbesteding van onze opdrachten aan toeleveranciers en onderaannemers, conformeren wij ons aan het 
inkoopbeleid van de gemeente Venlo. Uitgangspunten binnen dit beleid is dat bij leveringen en diensten  vanaf € 50.000,- 
(excl. btw) meervoudig wordt aanbesteed. Meervoudig wil zeggen dat minimaal drie marktpartijen worden benaderd voor 
het doen van een offerte. Mocht de opdrachtwaarde van repeterende opdrachten boven de € 50.000,- (excl. btw) uitstijgen 
dan zullen wij hiervoor ook minimaal drie marktpartijen uitnodigen.  
 
 
4.5 Vermelding gemeente  
In campagnes die (deels) gefinancierd worden 
door de gemeente nemen we als dat mogelijk 
is het logo van de Gemeente Venlo mee in de 
vormgeving.  
 
 
 
 
 


