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Met ons. In Weert. 

Maak er samen een sterk merk van 



Agenda 

- Introductie 

- Het merk Weert 

- Achtergrond. Met Ons. In Weert. 

- Beeldbank, stadsaankleding 

- Stadsmagazine, website, social media, fanfilms, toolkit 
 

PAUZE 
 

- Het nieuwe winkelen 

- Weert 600 jaar stad 

- Vragen 

 

 Divers. compleet. samen. verjongend. 



Ook een gemeente is een merk 



Een sterk merk begint met een sterk verhaal 



Een sterk merk is 

1.   Relevant, authentiek 

2.  Onderscheidend 

3.  Aantrekkelijk   

4.  Krachtig, duidelijk 

5.  Consistent 
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Sterke merken zijn herkenbaar 



Een merk leeft en groeit 



Een stad als merk 





Wat is het merk Weert? 



Uitgangspunten (eind 2010) 

Onderzoek bureau Ubachs / Full contact 

Aanloop naar Koninginnedag 2011 

 

•  Lage spontane bekendheid 

•  Gebrek aan profiel (voor buitenwereld)   

•  Niet trots op eigen gemeente 

•  Weinig aanleiding voor bezoek Weert 
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Doelstellingen 

•  Verhogen bekendheid (ook buiten regio) 

  naam, ligging, aanbod 

•  Duidelijk profiel (waar staat Weert voor)   

•  Veelzijdige, levendige, gezellige stad 

•  Aantrekkelijke woonstad 

  (m.n. voor jonge gezinnen en ondernemers) 
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Kernboodschap 
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“Weert is een gezellige, veelzijdige stad, met een 
hoog voorzieningen- en verenigingsniveau.  
Je vindt hier alles wat je nodig hebt op loopafstand 
of binnen enkele fietsminuten. Je krijgt in Weert 

volop de kans om meer uit je leven te halen. Het 
is een stad die uitnodigt tot meedoen.” 

Met ons. In Weert. 



Wat biedt Weert? 

Divers. compleet. samen. verjongend. 

•  Meest kindvriendelijke stad van Limburg, 2009 

•  Beste woongemeente van Limburg, 2009 

•  Tweede plaats beste binnenstad van Nederland, 2009 

•  Bospop winnaar beste regio evenement cultuur, 2009 

•  Gemeenteprijs 2010, beste aanpak polarisatie en radicalisering,2010 

•  Weerter kermis op plaats 4 in Top 100 Evenementen van NL, 2011 

• Winnaar Hein Roethofprijs  project  Campus Servillius, 2011 

• Keurmerk veilig ondernemen voor binnenstad 4 keer op rij behaald 

• Martinuskerk bij top 100 van belangrijkste monumenten in Nederland 



Wat biedt Weert? 
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Wat biedt Weert? 
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Wat biedt Weert? 
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Geïntegreerde communicatie  
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De start– Koninginnedag 2011 



In de praktijk – kermis 2012 



In de praktijk – Kampershoek 



In de praktijk – cultureel lint 2012 

dé Weerter Uitmarkt

Mede mogelijk gemaakt door:Initiatiefnemers:

Beleef kunst en cultuur
Met ons. In Weert.

KUNST
IN

WEERT

zondag 23 sept.

vanaf 12:30 uur

binnenstad Weert

www.cultureellint.nl



Hoe wordt Weert een winning team? 



Hoe wordt Weert een winning team? 

1. Centrale Visie en Doel 

2.  De juiste middelen   

3.  Vakkundige spelers 

4.  Goed samenspel 
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De juiste middelen-huisstijlhandboek 



De juiste middelen-huisstijlhandboek 



Hoe wordt Weert een winning team? 

1. Centrale Visie en Doel 

2.  De juiste middelen   

3.  Vakkundige spelers 

4.  Goed samenspel 
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Bijeenkomst december 2011 Draagvlak en overleg 

Deelnemers uit de 4 programmalijnen 
 

 •  Uitleg Met ons. In Weert. Campagne 

 •  Voorbeelden van toepassingen 

 •  Wat vinden jullie ervan? 

 •  Wat hebben we nodig om concreet aan 

     de slag te gaan? 
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Bijeenkomst april 2012 Ons Weert Team  

Communicatieprofessionals en fans uit en van Weert 
 

 •  ART= ontwerp- en reclameburo – Bart Maes 

 •  Buro Beeldvang – creatieve communicatie – Hans Corstjens 

 •  Herman Litjens vormgeving  bno 

 •  Weert de Gekste – Sjoerd van Hoof & Mark Vialle 

 •  VVV Weert – Anita van de Boogaard 

 •  Centrummanagement Weert – Sonja Blok 

 •  Gemeente Weert – Liset Spreuwenberg 
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Bijeenkomst april 2012 Ons Weert Team  

Doelstelling 
 

 •  Commitment om beter samen te spelen 

 •  Samen hetzelfde verhaal van Weert vertellen 

 •  Bestaande middelen & media combineren en  

    nieuwe ontwikkelen 

 •  Initiëren / Faciliteren / Centraliseren / Adviseren 
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Resultaten Ons Weert Team  

Wapenfeiten 

  

 •  Presentatie plannen aan gemeente • april 2012  

 •  Samenstellen Nota Stadspromotie • mei 2012  

    brons-zilver-goud 

 •  Gemeente gaat voor goud • juni 2012  

 •  Uitvoeren en toepassen plannen • juli-oktober 2012 

 •  Samenwerking vergroten • juli-oktober 2012    
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Resultaten Ons Weert Team  

Voordelen 
 

 • Eenheid in imago 

 Betere zichtbaarheid en (h)erkenning 

 

 • Gemak 

 Middelen en media ter beschikking 

 

 • Goedkoper 

 
Centraal ontwikkelen, divers gebruiken 
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Een nieuw stadsmagazine! 



Een nieuw stadsmagazine en website 

1. Stadsmagazine 

2. Website   

3. Agenda 

4. Facebook en Twitter 

5. Toolkit 
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Koppelen mediaplatformen 

Enerzijds met een nieuw magazine anderzijds online.  
In feite bedien je dan twee doelgroepen. 
  
•  Het magazine is om de tijd te nemen en rustig te 

lezen en voor het nazien van evenementen.  
•  Digitaal kunnen bezoekers interactief in dialoog met 

elkaar en de gemeente Weert. Dit willen we bereiken 
door de online doelgroep (lean forward en power 
driven bij social media) de content op een andere 
manier te laten consumeren dan de lean back 
magazine-lezers.   



Het stadsmagazine; Met Ons. In Weert. 

•  Oplage 90.000 exemplaren 
•  HAH-verspreiding; 

 Weert, Nederweert, Cranendonck, Leudal, 
Maasgouw, Someren, Meijel, Heeze-Leende, 
Bocholt, Bree, Kinrooi Hamont en Maaseik 

  
  



Het stadsmagazine; Met Ons. In Weert. 

•  Van 12 naar 20 pagina’s 
•  Uitgebreide evenementen- en activiteitenagenda 

per maand 
•  Culturele instellingen Munttheater, Rick & Bosuil 
•  Achtergrondinterviews (WWWOOO) 
•  Advertorials 
•  Koppeling via QR-codes naar de website 

  
  
  



Activiteiten- en evenementenkalender 



Wonen, Werken, Winkelen 



Onderwijs, Ondernemen, Overheid 



Website; Met ons. In Weert. 

Interactief meedoen! 
•  Activiteiten- en evenementenagenda 
•  Nieuws 
•  Achtergrond interviews 
•  Columns 
•  Winacties 
•  Video’s 
•  Reageren | Delen | Tweet | Stuur door 

  



De website… uitdagen tot meedoen 



Evenementen- en activiteitenagenda 

Eén centrale input en output 
 

•  www.metonsinweert.nl en 
www.weert600jaarstad.nl 

•  XML-export www.weert.nl en 
www.weertdegekste.nl 

•  Pilot project VVV Nederland  
•  Facebook agenda APP 
•  XML-frame websites derden 
•  Reageren | Delen | Tweet | Stuur door 

  



De website… uitdagen tot meedoen 



Facebook; Met ons. In Weert. 

Facebook (social Network) is voor de fans van Weert. 
•  Actuele evenementen- en activiteitenagenda APP 
•  Facebook Timeline een chronologisch overzicht van 

activiteiten van Weert op een visuele manier.  
•  Fanfilmpjes 
•  Wereldwijd 1.000.000.000 gebruikers 
•  Nederland 7.300.000 gebruikers 
•  MOIW  929 gebruikers (x130/310) 
 
  
  



Facebook 



Toolkit; Met ons. In Weert. 

Download 
•  Huisstijlhandboek 
•  Logo’s en lettertypes 
•  Elementen 
•  Beeldbank 
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Met ons. In Weert. 

En nu is het PAUZE 



Het nieuwe winkelen!  



Geïntegreerde communicatie  
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Juiste mediamix 



Smartstores APP 

Monitoren 
nieuwe 
ontwikkelingen 
 



Winkelstad Weert.nl 



Winkelstad Weert.nl - facebook 



Winkelstad Weert.nl - twitter 



Weertdegekste.nl 



Weertdegekste.nl - facebook 



Weertdegekste.nl - twitter 



Weerterlandpas 



Weerterlandpas 

• In bezit van 60.000 inwoners van Weert en Nederweert > 16 jaar   

• Gezamenlijke promotie 
 

WAT? 

• Gemeentelijke en semi-gemeentelijke diensten 

• Culturele en toeristische diensten 

• Commerciële diensten en acties 
 

HOE? 

• Op vertoon / Scannen / Invoeren gegevens 
 

MOGELIJKHEDEN? 

• Abonnement / Spaarsysteem / Acties 
 

DEELNAME 

• Eenmalige deelnamebedrag / maandabonnement 

 

 

 

 





Weert 600 jaar stad 

Weert 600 jaar stad 
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Met ons. In Weert. 

Zijn er nog vragen? 


