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2020 zou het jaar worden waarin Venlo Partners 
ambitieus, maar gestaag voort zou bouwen aan 
haar positie als city marketing en city management 
organisatie. De wereldwijde coronapandemie 
heeft echter gezorgd voor een geheel nieuwe 
dynamiek, waarin onze organisatie werd 
geconfronteerd met een andere werkelijkheid. 
Maar juist in tijden van crisis moet je laten zien wat 
je waard bent. En dat hebben we gedaan.

Dit jaarverslag is doorspekt met het vermaledijde 
virus: sommige projecten hebben een andere 
invulling  gekregen of zijn uitgesteld en er kwamen 
tal van coronagerelateerde werkzaamheden bij. 
Al met al heeft het team laten zien ook in deze 
uitzonderlijke tijd een betrouwbare partner te 
zijn die ad hoc zaken snel oppakt, maar daarbij 
geplande projecten en de lange termijn niet uit 
het oog verliest. 

Terwijl ik dit verslag schrijf, waart het virus nog 
steeds in volle omvang rond. De ellende voor 
Venlo en de binnenstad in het bijzonder is nog 
lang niet voorbij. Meer dan ooit voelen wij ons als 
Venlo Partners betrokken bij onze stakeholders die 
allemaal voor ongekende uitdagingen staan. 

Met dit jaarverslag willen wij onze opdrachtgever 
de gemeente Venlo en iedereen die bij onze 
werkzaamheden betrokken is over de vele 
projecten en activiteiten in 2020 informeren. 

Namens team en bestuur

Marcel Tabbers
directeur

Venlo, 30 april 2021

VOORWOORD
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De werkzaamheden van Venlo Partners vallen uiteen 
in twee werkvelden: city marketing en city manage-
ment. 

City Marketing
De city marketing activiteiten richten zich op het 
positief beïnvloeden van de associaties die de doel-
groepen met (groot) Venlo hebben. Om dit te berei-
ken worden campagnes en activiteiten opgezet om 
de doelgroepen te bereiken, te raken en te activeren 
met een afgestemde marketingboodschap.

Venlo Partners treedt op als strategische marketing-
partner in Groot Venlo en beschermer van het merk 
Venlo.

City Management
De city management activiteiten richten zich primair 
op het gebied dat onder de reclamebelastingveror-
dening valt (zie afbeelding) en secundair op aanlig-
gende gebieden en de aanvoerroutes die belangrijk 
zijn voor het functioneren van de binnenstad. 

De activiteiten zijn opgebouwd rondom de thema’s 
basis op orde, ken je klant, het centrumgebied als 
merk, ontwikkeling ondernemers, evalueren en evo-
lueren, en samenwerken.

Leeswijzer
De city marketingprojecten uit 2020 worden be-
schreven in hoofdstuk 2, de citymanagementpro-
jecten in hoofdstuk 3. Alle extra coronagerelateerde 
projecten en activiteiten komen aan bod in hoofd-
stuk 4.  Hoofdstuk 5 bevat het exploitatie overzicht 
en tot slot komt in hoofdstuk 6 de organisatie aan 
de orde. 

1.  INLEIDING
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In 2020 richtte Venlo Partners zich met haar city marketing activiteiten op vier doelgroepen: bewoners van 
Venlo, bewoners van buurgemeenten en toeristen, studenten en professionals. Voor elke doelgroep was er een 
programma met diverse projecten. 

2.1 Programma bewoners
Het programma bewoners is er op gericht inwoners van Groot Venlo zich verbonden en trots te laten voelen 
zodat ze ambassadeur van Venlo worden. 

INTRODUCTIE VENLOVERWELKOMTHUISSTIJL VOOR STADSDELEN 
De huisstijl van venloverwelkomt kreeg in 2020 een vertaling naar de verschillende stadsdelen van Venlo om 
de herkenbaarheid en de betrokkenheid vanuit de verschillende stadsdelen bij het merk Venlo te vergroten. 
De nieuwe stadsdeelhuisstijl moet in een later stadium via het project BORG (zie city management) tot uiting 
komen in straatelementen (zoals informatiezuilen, leegstandsmaskering en evenementenborden en vlaggen) 
en moet daarnaast zijn uitwerking krijgen in projecten die gericht zijn op bewoners van Venlo. In de diverse 
coronauitingen en de kooplokaal campagne is de nieuwe huisstijl al ingezet; in 2021 breiden we dit verder uit. 

2.  PROJECTEN CITY MARKETING 2020
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HET VENLOSE HART (#GRUUETS)
Vanwege corona is deze doorlopende campagne 
waarin ambassadeurs aan het woord komen een 
groot deel van het jaar on hold gezet. Wel hebben 
we alternatieven ingezet om via de website en social 
media aandacht te besteden aan Groot-Venlo. 

WEEKENDPLANNEN EN EVENEMENTEN
Tot en met maart hebben we iedere week op social 
media een ‘weekendplannen’ bericht gedeeld. In 
een wekelijkse Facebookpost werden daarin de 
belangrijkste activiteiten en evenementen van het 
weekend opgesomd. De berichten zijn uitnodigend 
en laten de volle breedte van het Groot-Venlose 
aanbod zien. 
Helaas zijn in de loop van 2020 nagenoeg alle live 
evenementen en activiteiten afgelast. We hebben in 
2020 daarom vooral aandacht gegeven aan online 
evenementen en activiteiten die individueel en in de 
openlucht konden worden bezocht. 
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WELKOM AAN NIEUWE INWONERS
Om nieuwe inwoners welkom te heten organiseren we sinds enkele jaren een nieuwkomersdag. In overleg 
met de gemeente is besloten dit evenement in 2020 geen doorgang te laten vinden. 

2.2 Programma bewoners buurgemeenten en toeristen 
Zowel bewoners uit de buurgemeenten als (koop-) toeristen van verder weg worden via dit programma 
geënthousiasmeerd om een bezoek aan Venlo te brengen. 

ZOMER IN VENLO EN WINTER IN VENLO
Voor de Zomer in Venlo campagne is een aantrekkelijke zomergids samengesteld en zijn social media en 
advertenties ingezet. De zomergids is in een oplage van 20.000 stuks (Nederlands en Duits) verspreid in de 
binnenstad en op ruim 100 toeristische locaties in de regio. De zomergids is online 6.834 keer geraadpleegd 
of gedownload. De social mediaberichten hadden een hoge interactie en door inzet van social advertenties 
zijn 126.162 (niet unieke) personen bereikt. De campagne werd daarnaast ondersteund met Google Ads 
advertenties. 

Bij de Winter in Venlo campagne lag de focus online op het creëren van diverse specifieke blogartikelen en 
relevante contentpagina’s. Uitgangspunt voor de campagne waren de thema’s: shoppen, bourgondisch, 
natuur, kinderen en uitjes. Door deze benadering konden we heel gericht adverteren (social & Google 
Display) wat een zeer positief effect heeft gehad op het verkeer naar de website. De hoeveelheid 
geproduceerde content heeft ook veel mogelijkheden geboden voor social media (organische berichten) en 
Google Ads campagnes. We verwachten dat de content ook op lange termijn een positief effect zal hebben 
op onze vindbaarheid in Google (SEO). 
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Ter ondersteuning van de online campagne zijn er 20.000 
Winter in Venlo-stadsplattegronden verspreid en is er een 
abricampagne ingezet in de gemeenten Horst aan de Maas 
en Peel en Maas. 

Vanwege corona hebben we de campagneboodschap en 
planning regelmatig moeten aanpassen, maar door de 
verschillende invalshoeken waren we flexibel. 

BOURGONDISCH VENLO
In plaats van een campagne voor Bourgondisch Venlo 
hebben we ‘Venlo kookt door’, een serie kooprogramma’s bij 
Omroep Venlo, gerealiseerd. In samenwerking met Lekker 
Venlo en Spijs Foodfestival – twee foodevenementen die 
vanwege corona geen doorgang konden vinden – hebben 
we een aantal koks uit Venlo geselecteerd die samen met de 
bekende Venlose kok Philippe Mattioni gerechten bereidden. 
De opnamen die via Omroep Venlo werden uitgezonden 
werden via onze social media en website gedeeld en de 
beschrijvingen van de gerechten konden via onze site 
worden gedownload. 

Een bijzonder
cadeau...vind je
in Venlo
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2.3 Programma studenten
In dit programma zetten we samen met de onderwijsinstellingen Venlo als studentenstad op de kaart.

WERVINGSCAMPAGNE EN GUERILLACAMPAGNE 
In februari is de wervingscampagne zoals gepland van start gegaan met online advertentiecampagne 
(Google Display, Google tekstadvertenties en Facebook en Instagram). Tijdens deze campagne zijn er 434.562 
unieke personen bereikt. In plaats van de geplande activatiecampagne ‘Baas van Venlo’ is er in april/mei een 
aangepaste coronacampage ingezet. Het bereik van deze campagne was 314.000 unieke personen. 

ONLINE PORTAL VENLOSTUDENTENSTAD & SOCIAL MEDIA
In 2020 heeft de Venlose studenten website Check Venlo een stevige update gehad en is alle content in drie 
talen beschikbaar gekomen (NL, D, EN). 

Gedurende het hele jaar is de statische en dynamische content op de website en social mediakanalen 
geüpdate en aangevuld. Corona en de alternatieve introductie (VID) waren hierbij belangrijke 
aandachtspunten. Met name op Instagram is er een flinke stijging te zien in het aantal volgers (> 495% 
stijging). 
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VENLO INTRODUCTION DAY (VID)
Vanwege corona was het onmogelijk om bij aanvang van het studiejaar een grootschalige gezamenlijke 
introductie te organiseren. Omdat we het toch belangrijk vonden dat de 1.500 nieuwe studenten goed landden 
en ook inwoners van Venlo kennis namen van een nieuwe lichting studerenden, nam Venlo Partners samen 
met de onderwijsinstellingen en Check Venlo het initiatief voor een alternatieve VID. Studenten kregen een 
opvallende, gevulde goodiebag en werden via social media kanalen uitgedaagd om hun eigen introductie van 
Venlo te beleven.  

De alternatieve VID heeft ondanks gezamenlijke inspanning helaas onvoldoende volgers op de social media 
kanalen opgeleverd. Dat maakte dat het online alternatief relatief weinig mensen heeft bereikt. Samen met de 
onderwijsinstellingen is daarom besloten om gedurende het collegejaar de activiteiten voort te zetten onder 
de noemer van Check Venlo. 
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2.4 Programma personeel
Met dit programma wil Venlo Partners Venlo neerzetten als aantrekkelijke plek om te werken. 

CITY BRANDING
Op 30 januari organiseerde Venlo Partners in samenwerking met de gemeente een city branding bijeenkomst 
in relatie tot employment marketing. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, waarbij vertegenwoordigers 
aanwezig waren van VieCuri, Canon, Ondernemend Venlo, Brightlands, Cabooter e.a. is het thema city 
branding gemeentelijk meer in het vizier gekomen en wordt momenteel gewerkt aan een vervolg.

2.5 Algemene communicatiemiddelen
Dit betreft de algemene communicatiemiddelen waarmee Venlo Partners Venlo richting alle doelgroepen 
communiceert. 

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA

www.venloverwelkomt.nl 

Venloverwelkomt in 2020
•  337.414 bezoekers (17,81% daling ten opzichte van 2019)
•  Bouncepercentage gestegen van 56,14% naar 59,75%
•  Aantal bekeken pagina’s gedaald van 2,38 naar 2,32
•  Gemiddelde sessieduur van 01:32 naar 01:17
•  23 nieuwe ondernemingen toegevoegd

In 2020 waren er ruim 80.000 bezoekers minder dan in 2019. Deze afname is volledig toe te schrijven aan 
corona. In normale tijden is de evenementenpagina de drukst bezochte pagina, maar omdat er nauwelijks 
evenementen hebben plaatsgevonden misten we die traffic. Omdat er minder toeristische bezoekers aan 
Venlo waren, was er ook aanzienlijk minder behoefte aan praktische en toeristische informatie. Door diverse 
optimalisaties vanuit het CMS en Google Analytics is de kwaliteit van de bezoeken echter wel gestegen. In 2021 
zullen we de optimalisatie verder oppakken. 

In 2020 is het verouderde en dure CMS-systeem vervangen. De portal is omgezet naar een gangbaar, open 
source CMS-systeem dat aansluit bij de wensen van dit moment. We kunnen daarmee de kwaliteit van de site 
verbeteren en ook de vindbaarheid van de binnenstad de komende tijd optimaliseren. 

Facebook

¹ De IPM score (Interaction per Mille – hoeveel interactie er per 1000 volgers is) is een 
gemiddelde score per post, en per maand. Een algemene benchmark voor de IPM 
score is 4, alles daaronder verdient aandacht.

AANTAL GEBRUIKERS

2019       421.261
2020       337.414

AANTAL GEBRUIKERS

Volgers december 2019           7.289
Volgers december 2020           8.271
Gemiddelde IPM¹ 2019           5,35
Gemiddelde IPM 2020           8,11
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Vanaf medio 2019 zijn berichten persoonlijker geworden vanuit enkele herkenbare series. Ook is het aantal 
posts per dag teruggebracht. Dit heeft geleid tot een substantieel hogere IPM-score en aangroeiend aantal 
volgers. 

In november en december 2020 hebben we verschillende Facebook advertenties rondom de Winter in Venlo 
campagne geplaatst, waardoor de websitebezoeken toenamen. Dit zijn kwalitatieve klikken, omdat ze vanuit 
een gerichte advertentie doorklikken naar onze pagina’s. 

Instagram

Sinds halverwege 2019 delen we meer content via Instagram. Waar in het verleden op Facebook en Instagram 
min of meer dezelfde berichten werden geplaatst, is de content nu specifiek afgestemd op het kanaal. We 
maken meer gebruik van foto’s, delen ook foto’s van volgers en maken gebruik van Stories. 

Twitter en LinkedIn worden niet langer ingezet voor publiekscommunicatie, maar meer voor corporate zaken: 
vacatures, werkzaamheden etc. 

FOLDERS, FLYERS, PLATTEGRONDEN 
In 2020 zijn met een bijdrage vanuit het Toeristische Recreatief Actie Programma van de gemeente en in 
samenwerking met het VVV-kantoor nieuwe toeristische plattegronden gerealiseerd: een algemene stadsplat-
tegrond (oplage 10.000) en een speciale winter in Venlo editie (oplage 30.000).
In 2021 worden de plattegronden verder doorontwikkeld met Visit Noord-Limburg. 

EVENEMENTENBORDEN
Venlo Partners coördineert de invulling van de evenementenborden aan de invalswegen van de gemeente. 
Vanwege corona waren er in 2020 nauwelijks evenementen. De borden zijn ingezet om te wijzen op veilig 
winkelen en online winkelen. De mogelijkheden voor digitale welkomstborden moeten nog verder worden 
onderzocht. Daarin wordt de wens van VVV voor aankondigingsborden voor hun wedstrijden en de behoefte 
aan matrixborden om verkeer te leiden meegenomen. 

² Een algemene benchmark voor de IPM score op Instragram is 20

AANTAL GEBRUIKERS

Volgers december 2019           2.185
Volgers december 2020           2.975
Gemiddelde IPM² 2019           23,1
Gemiddelde IPM 2020           24,08
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In 2020 waren de city management activiteiten voor het eerst opgebouwd vanuit het door de Centrum 
Management Academy ontwikkelde stuurwiel. Aan de hand van zes thema’s (basis op orde, ken je klant, het 
centrumgebied als merk, ontwikkeling ondernemers, evalueren en evolueren, en samenwerken) wordt daarbij 
gewerkt aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad.

3.1 Basis op orde 
Binnen dit omvangrijke thema komen alle projecten aan bod die gericht zijn op het realiseren van een goede 
uitgangspositie van de binnenstad.

BEREIKBAARHEID, MOBILITEIT EN PARKEREN
Samen met de gemeente heeft Venlo Partners in 2019 en 2020 gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
en belanghebbenden vanuit de volgende modaliteiten: voetgangers, fietsers, personenvervoer, openbaar 
vervoer en cruise- en pleziervaart. De gesprekken hebben geleid tot een mobiliteitsagenda met duidelijke 
aanbevelingen en acties voor korte en lange termijn. Venlo Partners en gemeente gaan de komende jaren met 
de uitvoering van deze agenda aan de slag. 

In 2020 heeft Venlo Partners een folder gemaakt over ontheffingen in de binnenstad en een plattegrond voor 
fietskoeriers. 

Venlo Partners is lid van de gemeentelijke adviesgroep Parkeren en Bereikbaarheid. 

3.  PROJECTEN CITY MANAGEMENT 2020
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ROUTING
Naar aanleiding van het klantreisonderzoek (zie ook 3.2 Customer Journey) heeft de Leisure Expert Group, 
die zich bezig houdt met beleving van pretparken, in opdracht van Venlo Partners een adviesrapport 
gemaakt over de belangrijkste invalswegen van de binnenstad vanuit Duitsland. Het rapport biedt concrete 
aanknopingspunten om de entrees van de stad aantrekkelijker te maken. In 2021 wordt het rapport nog 
aangevuld met de route vanuit Blerick. Het eindrapport dient als basis voor inspanningen die moeten leiden 
tot een betere beleving van de binnenstad.  

In 2021 worden op de vier poorten van de 
binnenstad informatiezuilen gerealiseerd. In 2020 
zijn de conceptontwerpen, op basis van de BORG-
vormgeving voor de stadsdelen, gemaakt (één zijde 
plattegrond binnenstad, andere zijde historische 
informatie over de plek) en is overleg geweest met 
gemeente over locatie en voorwaarden voor plaatsing. 
De planning is tevens afgestemd met herinrichting 
openbare ruimte Keulsepoort en Maaspoort (’t Bat).

Samen met Veldeke is in 2020 een inventarisatie van 
Venlose straatnamen gemaakt voor de binnenstad. In 
2021 zal dit -  in afstemming met de afdeling erfgoed 
van de gemeente - moeten leiden tot de toevoeging 
van historische straatnaambordjes in het centrum.

De actualisatie van het bewegwijzeringsplan is in 
overleg met de gemeente verschoven naar 2021.
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SCHOON, HEEL EN VEILIG
Met het aanstellen van een assistent city manager / huismeester binnenstad is er nadrukkelijk geïnvesteerd 
in een schoon, heel en veilig stadscentrum. De huismeester is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers 
en toegewijd aan een aantrekkelijke binnenstad. In 2020 heeft dat onder meer geleid tot extra inzet van 
deelnemers van Daelzicht (schoonhouden van de winkelstraten) en leegstandsmarkering. Ten tijde van corona 
heeft de huismeester veel werk verzet in de signing in de openbare ruimte.  
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De huismeester heeft ook een start gemaakt met een uitgebreide schoon/heel/veilig analyse per straat. Deze 
zal in de eerste helft van 2021 worden afgerond. 

Eind november heeft de aftrap plaatsgevonden van het Keurmerk Veilig Ondernemen traject. Daarbij waren 
gemeente, politie, brandweer en ondernemers aanwezig. Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen kan de 
binnenstad hiervoor eind 2021 een keurmerk krijgen. 

Het AED-project is in 2020 afgerond. Nog 37 personen hebben een AED cursus gevolgd, waarmee het totaal 
voor de binnenstad op 200 staat. Op de Jodenstraat is door Venlo Partners nog een extra defibrilator geplaatst. 
Met het installeren van deze AED is de binnenstad nu, zeker overdag, volledig gedekt. In de binnenstad is op 
25 locaties een defibrilator aanwezig, waarvan er 13 stuks 24 uur per dag bereikbaar zijn. 

Venlo Partners heeft een notitie geschreven over de openbare toiletten in de binnenstad. Conclusie is dat er 
onder normale omstandigheden voldoende voorzieningen zijn, maar dat een extra voorziening centraal, of 
in het zuiden gelegen een goede toevoeging zou zijn. Aanduiding van de huidige toiletvoorzieningen wordt 
meegenomen in de herziening van de toeristische bewegwijzering 2021.

PRESENTATIE CENTRUM ONLINE/OFFLINE 
www.venloverwelkomt.nl is de portal naar de binnenstad. Alle ondernemers worden hier vermeld. In 2020 
kwamen er maar liefst 36 nieuwe winkels en horecazaken in de binnenstad, die nagenoeg allemaal een plekje 
op de site hebben gekregen. De website was tevens een belangrijke bron voor bezoekersinformatie tijdens 
corona. 

Ook de social media stond vooral in het teken van corona: welke winkels en horeca zijn geopend, aan welke 
regels moet je je houden, en welke bedrijven bezorgen thuis. 
In de serie ‘Een kijkje in het leven van…’ lieten we zien welke winkels en cafés we allemaal in de binnenstad 
hebben: we zien wat de eigenaar beweegt en waar de passie voor het ondernemen vandaan komt. Dit 
verrassende aspect zorgt er op een creatieve manier voor dat zowel de eigenaar als de winkel in de spotlight 
gezet worden.

In 2020 heeft Venlo Partners samen met een aantal ondernemers de mogelijkheden voor een centrale 
webshop voor de Venlose binnenstad verkend. Helaas geven de huidige platforms en voorbeelden nog te 
weinig vertrouwen om een keuze te maken voor een dergelijke formule. In plaats daarvan heeft  
Venlo Partners een aantal webinars verzorgd gericht op het versterken van de individuele online 
verkoopkanalen (zie hoofstuk 4). 

http://www.venloverwelkomt.nl
https://www.venloverwelkomt.nl/kijkje-in-het-leven-van  
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Omdat er dit jaar nauwelijks binnenstadsevenementen 
en promotionele acties hebben plaatsgevonden, is 
een groot deel van het betreffende budget ingezet 
voor coronawerkzaamheden. We hebben wel 8 
samenwerkingsprojecten kunnen financieren: van 
een Moederdagactie op de Maasboulevard tot een 
sale event van Calico Jack in de loading dock van de 
Maaspoort. 
Een stagiaire heeft een plan geschreven voor een groot 
binnenstadsevenement dat zodra het weer kan, kan 
worden opgepakt. 

Het charme offensief Koop Lokaal was al gepland, en 
kon dankzij extra coronamiddelen ook daadwerkelijk 
worden gerealiseerd (zie ook hoofdstuk 4). 

Begin 2020 heeft Studio DL in opdracht van Venlo Partners een plan opgesteld met uitgangspunten voor 
verlichting in de binnenstad. Na een schouw met ondernemers, vastgoedeigenaren en twee wethouders heeft 
het bureau een aansprekende leidraad uitgewerkt voor aanlichting van straten, pleinen, panden en andere 
bijzondere elementen. Bij de herontwikkeling van de Keulsepoort zullen de uitgangspunten worden toegepast. 
De verdere uitrol van de plannen voor de binnenstad moet nog geborgd worden. 

Venlo Partners is mede initiatiefnemer van het Venlo Convention Bureau. In 2020 is de markt onderzocht 
en een businessplan geschreven. Eind 2020 is een stichting opgericht. Venlo Convention Bureau moet 
congresssen en zakelijke evenementen naar Venlo halen. De aansluiting bij de binnenstad en onze city 
marketingactiviteiten is daarbij evident. 
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De aankleding van de binnenstad kreeg rond de winter extra aandacht. Om er voor te zorgen dat mensen 
ondanks corona (zonder horeca) toch hun aankopen in een sfeervol winkelcentrum zouden doen is er extra 
geïnvesteerd in versiering en verlichting die bovendien langer aan bleef. 

DUURZAAMHEID
Venlo Partners en gemeente trekken samen op in het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Concreet ging 
het daarbij in 2020 om: stadslogistiek, elektrisch vervoer en inzet van een fietskoerier. 
Diverse gesprekken hebben nog niet geleid tot een partij die in Venlo met stadslogistiek aan de slag gaat. Een 
door de gemeente uitgevoerd onderzoek naar de mogelijkheden voor een city hub wijzen uit dat een dergeli-
jke functie nog niet haalbaar is. Het is wel te verwachten dat stadslogistiek binnen afzienbare tijd ook in Venlo 
zijn intrede zal doen; er zijn steeds meer aanbieders die hun interesse tonen. 

In september is de eerste elektrische deelauto voor de binnenstad in gebruik genomen. Het is een eerste 
belangrijke stap naar duurzaam vervoer vanuit de binnenstad. Ondernemers kunnen laagdrempelig gebruik 
maken van de auto die onderdeel uitmaakt van het SHAREeuregio Unplug&Co. Venlo Partners is betrokken bij 
de totstandkoming en promotie van de deelauto. 
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Venlo Partners heeft daarnaast Demarrage fietskoeriers omarmd 
en direct in de eerste lockdown afspraken gemaakt waardoor 
ondernemers lange tijd gratis gebruik konden maken van deze 
duurzame pakketbezorgers. Met ingang van 25 maart konden 
winkeliers in Groot-Venlo gebruik maken van een gratis fietskoerier. 
De mannen en vrouwen van Demarrage hebben het afgelopen jaar 
zo’n 2.500 pakketjes bezorgd, met een hoge piek in december.

3.2 Ken je klant
Dit thema is gericht op het doorgronden van de klant, zodat hier in 
aanbod en promotie beter op kan worden afgestemd. 

CUSTOMER JOURNEY
Venlo Partners heeft door bureau /LAB een uitgebreid onderzoek 
laten doen naar de klantreis van de binnenstad. De customer 
journey doet gerichte aanbevelingen aan alle partijen die met de binnenstad bezig zijn. Op 14 september heeft 
het bureau de resultaten in Grenswerk aan geïnteresseerde ondernemers in de binnenstad gepresenteerd.
Venlo Partners neemt de aanbevelingen van de klantreis voor zover mogelijk over in haar werkzaamheden en 
projecten. Quick wins zijn bijvoorbeeld al verwerkt in de website. 

Zoals bij routing (zie 3.1.) reeds aangegeven is ook de fysieke klantreis onderzocht.
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LIMBURGS DASHBOARD CENTRUM MANAGEMENT
Het is – onlangs diverse overleggen – helaas niet gelukt om de financiering rond te krijgen voor een data 
dashboard voor de grootste Limburgse binnensteden. Venlo Partners en de gemeente hebben zich eind 2020 
uit dit initiatief teruggetrokken, maar volgen de verdere ontwikkelingen. 

KOOPSTROOMONDERZOEK
In 2020 is het grote Koopstroomonderzoek Limburg gereed gekomen. Het door de provincie geïnitieerde 
onderzoek biedt interessante inzichten in bezoekmotieven, herkomst bezoekers, waardering enzovoorts (zie 
ook www.ksol2019.nl). Op 14 september gaf onderzoeker Robin van Lieshout op verzoek van Venlo Partners een 
toelichting op het onderzoek aan ondernemers. 

VERTALING NAAR DE WINKEL
Het is niet gelukt om een project op te zetten dat ondernemers helpt om data beter in te zetten in de winkel. 
We hebben nog geen geschikte partij gevonden die ons bij dit vraagstuk kan helpen, maar geven de moed niet 
op: digitalisering van de binnenstad wordt almaar belangrijker. 

DE EUREGIONALE CONSUMENT VAN MORGEN
Dit project waarin samen met studenten en scholieren het Euregionale consumentengedrag wordt onderzocht 
is vanwege corona uitgesteld tot 2021. Alle voorbereidingen zijn wel reeds getroffen. 

HET GEBRUIK VAN KLANTINFORMATIE OP WINKELGEBIEDSNIVEAU
Venlo Partners is een van de case studies in een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam over gebruik 
van klantdata op winkelgebiedsniveau. Het onderzoek wordt in Q2 van 2021 afgerond. 

3.3 Centrum als merk
Dit onderdeel van het stuurwiel is gericht op een duidelijke profilering van het centrum. 

HISTORISCHE BINNENSTAD
In 2020 zijn we gestart met het uitzetten van een historische route door de binnenstad. Het betreft een 
route langs zo’n 25 historische panden met een mooi verhaal. Historicus Sef Derkx heeft per pand een korte 
beschrijving opgesteld. Verkorte versies van de teksten verschijnen in de eerste helft van 2021 op plaquettes 
aan de panden. De uitgebreide versies zullen samen met foto’s en filmmateriaal worden verzameld op 
een website. Historische route en website komen in nauwe samenwerking met de afdeling Erfgoed van de 
gemeente tot stand. 

In opdracht van Venlo Partners ontwikkelen de Venlose escaperoom- en spelontwikkelaars van Wielklem een 
city game gebaseerd op de historische route. De game is in de eerste helft van 2021 gereed. 

3.4 Ontwikkeling ondernemers
Binnen dit thema geven we aandacht aan ondersteuning en ontwikkeling van ondernemers in de binnenstad. 

ONDERSTEUNING STARTENDE ONDERNEMERS
In 2020 heeft Venlo Partners 36 nieuwe ondernemers welkom geheten met een welkomstpakket met onder 
meer praktische informatie voor ondernemen in de binnenstad. Het merendeel heeft daarnaast een plek 
gekregen op www.venloverwelkomt.nl en is via social media ook aan het grote publiek voorgesteld. 

OVERIGE ACTIVITEITEN UITGESTELD
Centrum Management Coach Café – een opleidingstraject voor ondernemers in samenwerking met  
CMA en Rabobank – is in verband met corona tot nader orde uitgesteld. Hetzelfde geldt voor  
vervolgtrajecten  voor Duits en gastvrijheid en de inspirerende netwerkbijeenkomsten. 
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3.5  Samenwerking en communicatie
Binnen dit thema komen projecten aan de orde die samenwerking en communicatie in Venlo en de binnenstad 
in het bijzonder bevorderen. 

PLAN BINNENSTAD 
Venlo Partners is enige tijd lid geweest van de projectgroep Plan Binnenstad 2030. Gedurende het proces 
heeft de stuurgroep echter besloten om de projectgroep op te heffen en een extern adviesbureau voor de 
betreffende werkzaamheden in te zetten. Het plan wordt medio 2021 verwacht. 

CHAINELS
Begin maart is het communicatieplatform van de binnenstad, enkele weken eerder dan gepland, van start 
gegaan. Vanwege de dringende behoefte aan goede communicatie rond de coronacrisis is de introductie naar 
voren gehaald. Dankzij corona heeft Chainels een vliegende start gemaakt: inmiddels zijn er 478 bedrijven en 
organisaties aangesloten waarvan ruim 70% ook echt actief is geweest. 

BINNENSTADSTAFELS
Vanwege corona hebben er in 
2020 geen binnenstadstafels 
plaatsgevonden. 

NIEUWJAARSBORREL EN 
ZOMERBORREL
Op vrijdag 10 januari 
organiseerde Venlo Partners 
samen met Venlostad.com een 
goedbezochte nieuwjaarsreceptie.

Vanwege corona is er in 
2020 geen gezamenlijke 
zomerborrel georganiseerd. 
Daarvoor in de plaats is een 
coronaherinneringsplaquette 
gemaakt voor het hekwerk in de 
Floddergats. 
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3.6 Evalueren en evolueren
Het is belangrijk om gezamenlijk steeds te evalueren of werkzaamheden een effect hebben en hoe de 
binnenstad zich ontwikkeld. Ook onderlinge samenwerkingen moet steeds worden geëvalueerd, zodat deze 
steeds verbeterd. 

THERMOMETER BINNENSTAD
Venlo Partners heeft het initiatief genomen om te komen tot een thermometer die op basis van enkele 
indicatoren (druktebeeld, leegstand, omzet etc) een beeld geeft van de staat van de binnenstad. In 2020 is een 
eerste proefversie gemaakt; begin 2021 komt de eerste echte versie uit. 

EVALUATIE SAMENWERKING MET STAKEHOLDERS
De samenwerking met ondernemersplatform Venlostad.com is in 2020 sterk geintensiveerd. Natuurlijk 
vanwege corona, maar ook op allerlei andere thema’s weten we elkaar goed te vinden. Venlostad.com is 
betrokken bij de totstandkoming van de jaarlijkse offerte en door het jaar heen brengt de directeur verslag 
uit van de voortgang en belangrijke ontwikkelingen. In 2020 werd daarnaast onder meer gezamenlijk een 
nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. 

Ook de samenwerking met BIZ Tegelen en BIZ Blerick heeft in 2020 een vlucht genomen. Diverse 
coronagerelateerde projecten en werkzaamheden zijn samen met Blerick en Tegelen voor groot Venlo 
opgepakt. 

De samenwerking met het Toeristisch Platform en Visit Noord Limburg is al lange tijd zeer lastig. Dat heeft 
niet zozeer te maken met de personen binnen de organisatie, maar met de zeer moeizame totstandkoming 
van duidelijke afspraken tussen de organisaties en de lokale en provinciale overheden. Venlo Partners heeft 
met de komst van een nieuwe city marketeer de teugels aangehaald en is wat dichter op de toeristische 
samenwerking gaan zitten. De verwachting is dat de samenwerking in 2021 sterker zal zijn. 

Venlo Partners is lid geworden van Ondernemend Venlo en heeft een kennismakingsgesprek gehad met de 
communicatiecommissie. Doel is in de toekomst meer gezamenlijk op te trekken.
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En toen was er ineens corona. Wat in het begin nog een onbekend virus ver weg was, kwam uiteindelijk 
razendsnel dichtbij om de hele wereld in zijn greep te houden. De impact van corona is met name in de 
binnensteden extreem zichtbaar geweest: lege winkelstraten, gesloten horeca, geen evenementen, geen 
levendigheid. 

Venlo Partners is vanaf het begin betrokken geweest bij alle overleggen en maatregelen voor de binnenstad. 
Er is vol ingezet op communicatie met alle ondernemers (via Chainels), veiligheid in de winkelstraten en 
zichtbaarheid van de binnenstad. Ondanks de hectiek en dynamiek heeft Venlo Partners daarbij steeds ingezet 
op afstemming en structuur. In korte tijd zijn zo een plan ‘City Management ten tijde van corona’ en een 
‘Protocol winkelgebieden in coronatijd’ ontstaan. Deze documenten waren ook nodig om duidelijke afspraken 
aangaande taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden én financiering te kunnen maken. 

City management ten tijde van corona 

ACUUT
In het begin was er vooral behoefte aan communicatie. Ondernemers wisten niet goed waar ze aan toe waren 
en alle maatregelen vanuit Venlo Partners en gemeente moesten snel en effectief worden gecommuniceerd. 
Gelukkig lukte het om de reeds geplande introductie van communicatieplatform Chainels enkele weken naar 
voren te halen. Hiervoor was alles al voorbereid. Het coronavirus zorgde meteen voor een goed gebruik van het 
platform én effectieve communicatie dus!

Venlo Partners realiseerde in korte tijd ook een dashboard waar alle overheidsinformatie in één overzicht te 
raadplegen was van het Rijk, RIVM, Koninklijke Horeca Nederland en InRetail. Ondernemers hoefden niet naar 
alle verschillende sites, maar hadden direct alle corona updates ter beschikking. 

Niet alleen de ondernemers hadden behoefte aan actuele informatie, maar ook bezoekers van de stad 
moesten worden geïnformeerd over de geldende maatregelen en situatie in de binnenstad. Onze 
publiekswebsite www.venloverwelkomt.nl werd steeds up-to-date gehouden, via de social media kanalen 
werd voortdurend over de coronasituatie gepost en in samenwerking met gemeente en veiligheidheidsregio 
werd met de Duitse pers gecommuniceerd. 

Venlo Partners heeft het initiatief genomen om te komen tot een Protocol veilige binnenstad en 
stadsdeelcentra in coronatijd. Deze kwam in korte tijd in afstemming van gemeente, Venlostad.com, BIZ 
Tegelen en Taskforce Blerick tot stand. In het protocol staan regels voor publiek, maatregelen die winkels 
moeten nemen, als ook maatregelen ten aanzien van de publieke ruimte. 
Venlo Partners heeft op basis van het protocol onder meer de volgende zaken gerealiseerd: 
-  Posters en flyers met huisregels (Nederlands en Duits), uitgedeeld, verspreid en in de binnenstad  
    opgehangen
-  Posters voor bij de winkels, raamstickers met leuke boodschappen (Blijf gezond!) (in Nederlands en  
    Duits) en een opbeurende give away (met hartjes voor onder de riem voor ondernemers en personeel)
-  Banners boven de winkelstraten (met looprichting en welkomsttekst)
-  Straatstickers (met looprichting en 1,5 meter)
-  Inrichting van wachtruimten (met roze tape)
-  Twaalf hygiënezuilen voor in de winkelstraten

4.  CORONA
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Ten tijde dat de horeca gesloten was heeft Venlo Partners op verzoek van de gemeente samen met Janine 
Peters (Sjaan) een tijdelijke toiletvoorziening georganiseerd. 

BEDRIJFSVOERING TIJDENS MAATREGELEN
Om de bedrijfsvoering van de ondernemers in de binnenstad zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er diverse 
acties ondernomen:

In de beginfase gingen winkels helemaal dicht of bleven beperkt open. Om enige afstemming in 
openingstijden te krijgen, heeft Venlo Partners een enquête uitgeschreven en daarna in overleg met 
Venlostad.com een advies afgegeven voor gezamelijke openingstijden; zo kon enigszins worden voorkomen 
dat klanten teleurgesteld voor gesloten deuren kwamen te staan. Toen de winkels weer open gingen, is er een 
promo gemaakt met een oproep voor een gespreid bezoek aan de binnenstad. 
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Tegelijkertijd zijn we begonnen met het stimuleren van nieuwe verkoopkanalen: als de winkel of het 
restaurant gesloten is of bezoekers niet naar de stad durven komen, dan moet je andere verkoopkanalen 
opzetten of uitbreiden. 

In no time is samen met Blerick en Tegelen de website www.bestelleninvenlo.nl gerealiseerd, een 
overzichtelijke doorverwijspagina met bedrijven uit groot-Venlo waar je online kunt bestellen. Voor de website 
hebben we een commercial laten maken die zowel op Omroep Venlo als betaald via social media is weggezet. 
Binnen enkele weken trok het de site al ruim 15.000 bezoekers, waarvan zo’n 50% daadwerkelijk doorklikte naar 
een winkel of restaurant. Uiteindelijk hebben zich 166 bedrijven voor deze pagina aangemeld. 

Vanaf 22 oktober lieten we via Instagram Stories wekelijks enkele restaurants (binnenstad en Groot-Venlo) zien 
die de mogelijkheid boden om thuis te bezorgen. De Stories waren steeds 24 uur zichtbaar op de tijdlijn en 
werden daarna opgeslagen als hoogtepunt, zodat de Stories te allen tijde bekeken konden worden.

Om bedrijven te helpen het contact met hun klanten online voort te zetten heeft Venlo Partners een vijftal 
social media webinars georganiseerd: Instagram, Facebook, Beïnvloedingspsychologie, Fotografie en Teksten 
Schrijven. Met deelnemersaantallen die varieerden van 40 tot 50 was dit een groot succes.  
De webinars zijn daarna beschikbaar gebleven om terug te kijken. 

http://www.bestelleninvenlo.nl 
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Om winkels en restaurants tijdens corona en lockdown zichtbaar te houden hebben we diverse acties 
ondernomen:

• Venloverrast de Stamgast – online serie waarin stamgasten van cafés werden verrast door hun kroegbaas

• Venloverwent de Fijnproever – een horecavariant voor de stamgastserie

• Promofilm over de binnenstad – deze is gedurende een week gedraaid bij Omroep Venlo en via socials van 
onszelf en diverse ondernemers gedeeld.
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KOOP LOKAAL
Corona heeft de consument nog meer naar het internet gedreven: omdat winkels dicht waren, of het advies 
was thuis te blijven, was de meest toegankelijke optie de webshop. Venlo Partners heeft samen met Blerick en 
Tegelen ingezet op promotie van lokaal kopen. Eerst via een spotje en social media berichten, daarna via een 
uitgebreide Koop lokaal campagne met inzet van ABRI’s, Radio en TV-commercials en rond kerst een huis-
aan-huis magazine (oplage 34.000).
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HART ONDER DE RIEM
Om ondernemers een hart onder de riem te steken heeft Venlo Partners de volgende acties ondernomen: 
-  Voor ondernemers zijn een 8-tal Tankmomenten beschikbaar gesteld via Chainels:  
    korte inspirerende posts. 
-  In samenwerking met Venlostad.com is een counseler aangesteld, die gratis en anoniem door  
    ondernemers geconsulteerd kon worden.

VOOR DE VENLONAAR
Vanaf 21 maart konden mensen zich inschrijven om mee te doen aan een door Venlo Partners georganiseerde 
raamknutselwedstrijd. Iedere inwoner van de gemeente Venlo kon hieraan meedoen. Er waren 3 categorieën: 
kinderen, volwassenen, en gedichten. De inschrijvingen sloten 30 maart. Er hebben ruim 200 personen 
meegedaan en de actie werd enorm gewaardeerd: we kregen verschillende reacties dat het erg fijn was dat 
mensen op deze manier gestimuleerd werden om binnen te blijven en toch creatief bezig te zijn. We hebben 
dit gecommuniceerd via social media, onze website en via email. 

Tijdens de eerste golf deelden we onder de hashtag #venloverbroedert wekelijks nieuwe initiatieven die we 
tegenkwamen van zowel ondernemers als bewoners van Groot-Venlo. Op deze manier lieten we zien dat we 
samen sterk staan en welke creatieve ideeën er ontstonden nu we niet veel naar buiten mochten.
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Omdat we moeders tijdens Moederdag niet uitgebreid in het zonnetje konden zetten, hebben we een ‘ontbijt 
op bed-actie’ bedacht. Mensen konden via social media doorgeven wie ze wilden nomineren om een ontbijt 
op bed te ontvangen. In samenwerking met Mocca Coffee Company, Brownies&DownieS en STEK werden er 
dan enkele ontbijtjes gebracht op moederdag. Dit zorgde voor interactie en verbondenheid op social media en 
zette de lokale ondernemers weer even in de spotlight. 
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Tijdens de eerste golf hebben we ook liedjes van Venlose artiesten gedeeld. De artiest kon het (bestaande) 
nummer zelf zingen, bekende Venlose personen gaven een korte toelichting waarom ze voor dit nummer 
gekozen hadden.

Venlo Partners heeft initiatief genomen 
om te komen tot een online festival ‘Same 
oét, same thoés’: Venlo is een echte 
festivalstad en Venlo Partners heeft de 
festivals altijd in gezet als middel om Venlo 
te promoten. Samen met Omroep Venlo, 
Zomerparkfeest, Stereo Sunday, Theater de 
Maaspoort en Poppodium Grenswerk werd 
op 22 en 23 augustus een festival georga-
niseerd dat zowel live (binnen de mogelijk-
heden die er waren) als online (tv, radio en 
internet) te beleven was.
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5.  EXPLOITATIEOVERZICHT

Exploitatieoverzicht 2020
INKOMSTEN Gerealiseerd
Gemeente Venlo - algemene middelen 259.414,00€      
Reclamebelasting 180.600,00€      
Overige bijdragen 282.204,67€      
TOTAAL INKOMSTEN 722.218,67€      

UITGAVEN
Algemene middelen gemeente Gerealiseerd
Personeelskosten en kosten inhuur (216.363,03)€     
Huur, gas, water, elektra, data, hosting (36.045,69)€       
Kantoorkosten (10.842,59)€       
Communicatie / algemene promotie (4.892,48)€         
Financiële administratie en advies (11.037,35)€       
Algemene middelen gemeente (279.181,14)€    

Coronazaken (72.402,49)€       

Programmabegroting
Programma’s City Marketing
Programma bewoners (51.748,07)€       
Programma bewoners buurgemeenten en toeriste (27.496,64)€       
Programma studenten en personeel (5.456,95)€         
Algemene communicatiemiddelen (39.902,97)€       
Subtotaal (124.604,63)€    

Programma’s City Management
Basis op orde (214.696,12)€     
Ken je klant (12.151,66)€       
Centrum als merk (3.794,65)€         
Ontwikkeling ondernemers (6.471,41)€         
Samenwerking en communicatie (15.136,20)€       
Evalueren en evolueren (417,50)€            
Subtotaal (252.667,54)€    

TOTAAL UITGAVEN (728.855,80)€    

AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA (8.263,00)€         

TOTAAL KOSTEN (737.118,80)€  
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Bestuur
In 2020 bestond het bestuur van Venlo Partners uit:
-  Bert Haffmans – voorzitter
-  Peter Lommen – penningmeester
-  Leon Thommassen – secretaris
-  Bart Holleman – algemeen bestuurslid

In december is Fons Tans toegetreden als voorzitter en heeft Bert Haffmans afscheid genomen. 

Team
Het team bestond in 2019 uit: 
-  Marcel Tabbers (1fte), directeur 
-  Lori Mertens (0,8fte), online marketeer
-  Brenda van Zanten (0,8fte) (vanaf 6 januari 2020), assistent city manager/huismeester
-  Nicky Verhaagh (1 fte), city marketeer (per 1 april uit dienst getreden)
-  Inge van Roij (0,8 fte), city marketeer (per 1 augustus) 

Jan Brouwers die jarenlang bij Venlo Partners gewerkt heeft, is na zijn afscheid begin 2020 nog als vrijwilliger bij 
de organisatie betrokken. We maken met regelmaat nog dankbaar gebruik van zijn ervaring en kennis. 

Inhuur op projectbasis: Eefke den Dekker (vervanging), Nanet Hazenbosch, Lizzy Haegens.

Venlo Partners werkt daarnaast steeds met een aantal stagiaires, zowel van MBO als HBO opleidingen. 

6.  ORGANISATIE
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Venlo Partners
Picardie 11a
5911 BW Venlo

077-3333012
info@venloverwelkomt.nl
www.venloverwelkomt.nl 
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