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De nieuwe citymarketingorganisatie voor Apeldoorn

Op 1 januari 2022 zijn de organisaties Toeristisch Platform Apeldoorn, Congresstad 
Apeldoorn en Apeldoorn Marketing gefuseerd. Samen met Centrummanagement 
Apeldoorn vormen wij de nieuwe citymarketingorganisatie Apeldoorn Partners. 
Wij staan voor het vermarkten en ontwikkelen van Apeldoorn als ‘Royale en Groene
stad’ voor bewoners, bezoekers, bedrijven en congressen met als doel de lokale 
economie te versterken.

Apeldoorn Partners
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Doel van Apeldoon Partners is de 
economie van Apeldoorn te versterken. 
Om dit te realiseren wordt Apeldoorn 
ontwikkeld en vermarkt als ‘Royale en
Groene stad’.

Uit onderzoeken blijkt dat het 
onderscheidend vermogen van 
Apeldoorn zit in het alom aanwezige 
groen, de aanpak op verduurzaming, de 
ruim opgezette stad en de koninklijke 
elementen. Door deze elementen verder 
te ontwikkelen en uit te lichten, worden 
ze imagovormend voor Apeldoorn. Inzet 
is realiseren dat mensen van buiten 
de stad direct een beeld hebben van 
Apeldoorn. Dat wordt gerealiseerd door 
uit te bouwen wat er al is. De komende 
jaren staan in het teken van het 
ontwikkelen van aanbod in de binnenstad 
en het buitengebied van Apeldoorn dat 
het imago van de Royale en Groene 
stad bevestigt. Daarnaast richt de 
nieuwe organisatie zich op acquisitie 
op imagobevestigende congressen en 
het coördineren van imagobevestigende 
evenementen in Apeldoorn. En uiteraard 
het promoten van Apeldoorn als de 
Royale en Groene stad om te bezoeken, 
te wonen en te werken; zowel nationaal 
en internationaal.

Door middel van strategische en 
integrale citymarketing verbeteren we
het imago van Apeldoorn en trekken we 
nieuwe doelgroepen om de economie 
en het leefklimaat te versterken. 
Hiermee ontwikkelen en vermarkten 
we Apeldoorn op de domeinen wonen, 
werken en vrije tijd.

Royale en
groene stad

Visie Apeldoorn 
Partners
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Doelgroep gericht denken

Verschuiving van focus op ‘wat is er te doen’ naar ‘imagoversterking’

Focusverschuiving van lokaal naar provinciaal en landelijke lobby en vermarkting

Maximale toegevoegde waarde in projecten.

In 2022 staat de marketing van Apeldoorn en de Veluwe het hele jaar in het teken 
van het Koninklijk jaar.

Een mooi aanknopingspunt om landelijke en internationale publiciteit voor Apeldoorn 
te realiseren, de stad royaal aan te kleden, gebruik te maken van het moment om 
Apeldoorn bij congresorganisatoren onder de aandacht te brengen en 
publiekstrekkende activiteiten en aanbod rondom het royale thema te ontwikkelen.

Een goed moment om als één organisatie op te trekken en synergie te realiseren.
Apeldoorn Partners werkt hierin intensief samen met Visit Veluwe, Paleis Het Loo 
en nog vele andere partners in de stad en regio.

Organisatie
doelstellingen 2022

2022 Koninklijk jaar

7
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Vijf werkgebieden

1.  Stadsmarketing,
  branding en Smart Data
2.  Gastheerschap en   

evenementen
3.  Congres acquisitie
4.  Aanbodontwikkeling   

buitengebied
5. Gebiedsontwikkeling 

binnenstad

8 9
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Versterking van imago Apeldoorn door focus, 
uitrollen branding en samenwerking.

1. Massacommunicatie
Landelijke promotie van Apeldoorn als royale en groene stad. Doel is meer 
bestedingen realiseren voor ondernemers in binnenstad en buitengebied. Dit doen 
we door Apeldoorn doelgroepgericht een herkenbaar imago te geven middels 
massacommunicatie. Inzet is minstens één landelijke commercial op radio en 
televisie, inkoop in NRC, Algemeen Dagblad, Linda online, Spoor magazine en 
Financieel Dagblad. 

2. Uitrollen stadsmerk
Oplevering Corporate Story. Pluggen van Verhaal van Apeldoorn in presentaties, 
campagnes, producten. Apeldoorn Partners is hoeder van het merk maar binnen 
geschetste kaders is ruimte het merk creatief door te ontwikkelen. 

3. Opleveren online consumentenplatform Apeldoorn Partners
Integratie naar een nieuw online consumentenplatform waar tevens congressen, 
binnenstad, toerististische informatie (uitinapeldoorn) en Apeldoorn verhalen 
(inapeldoorn) centraal staan. Oplevering najaar 2022

Stadsmarketing,
branding en Smart Data
Focus 2022 1



1.  Uitrollen van meerdere on- en offline middelen voor bezoekers en   
inwoners van Apeldoorn 

• Naast de seizoensgebonden cityguides wordt een algemene Apeldoorn 
brochure (meertalig) en citymap voor nieuwe (potentiele) inwoners/ bezoekers 
opgeleverd. Gids met de 10 leukste wandel- en fietsroutes langs knooppunten 
in gemeente Apeldoorn.

• Upgraden tourist information points.

2.  Haalbaarheid digitalisering bestaande outdoormiddelen
• Digitalisering welkomstborden toegangswegen
• Onderzoek haalbaarheid en draagvlak gedigitaliseerde wayfinding in Apeldoorn.

3.  Uitrollen van Apeldoorn Stories app
• Coördineren, promoten en uitzetten van tenminste 10 belevingsverhalen over 

Apeldoorn

Gastheerschap en
evenementen 

Bezoekers en inwoners het beste van Apeldoorn laten ervaren op het 
gebied van toeristische informatievoorziening en evenementen.

Focus 2022 2
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Evenementen
1.  Nieuw evenementenbeleid
• Advies en ondersteuning nieuw evenementenbeleid.

2.  Inrichten evenementendesk Apeldoorn Partners
• Inrichten organisatie bij mandaat evenementensubsidies 2023.

3.  Citymarketing events
• Advies, ontwikkeling en ondersteuning in keuze van citymarketingevents met 

focus op groen en royaal.

4.  WK Volleybal Vrouwen
• Marketingondersteuning in het kader van WK Volleybal Vrouwen en activiteiten 

vanuit voormalig taskforce event Apeldoorn.
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Samen met partners en ondernemers halen wij congressen en zakelijke events naar 
Apeldoorn en vergroten wij de bekendheid van Apedoorn als congresstad.

Congres acquisitie
Focus 2022

1.  Sterkere profilering als groene en royale congresstad
• Meer gebruik maken van kruisbestuiving tussen de partners om meer slagkracht 

en naamsbekendheid te creëren.
• Organiseren relatie-event in het kader van Koninklijke Veluwe.
• Meer focus op beeld en videomateriaal Apeldoorn.

2.  Acquisitie, sales
• Verdieping in bedrijvensector cleantech en duurzaamheid alsmede het in kaart 

brengen van groene en duurzame congressen die in Nederland plaatsvinden.
• Media op duurzaamheid in beeld brengen en samenwerking mee aangaan.
• Ambassadeursnetwerk oprichten met als doel duurzame congressen naar 

Apeldoorn te halen.
• Inzet op volume voor congresleden om hen te helpen in het post-coronaherstel.
• Focus op nieuwe relaties door middel van relatie-avond voor muziekvoorstelling 

LOO in theater Orpheus.
• Opleveren van een marktbewerkingsplan 2023- 2025.

3
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4
Samen met toeristische ondernemers en stakeholders, bundelen we krachten om te 
werken aan duurzaam toeristische aanbodontwikkeling om het economisch klimaat 
in Apeldoorn te versterken.

Aanbodsontwikkeling 
buitengebied
Focus 2022

1.  Inzet op Veluwebeleving
• Aanbod ontwikkelen voor project Koninklijke Veluwe.
• Onderzoeken concept kroonjuwelenbos.
• Ontwikkelen van een wildspotkaart en onderzoeken nieuwe wildbeleving.
• Onderzoeken van groene belevingen die de binnenstad met buitengebied 

verbinden.
• Erfgoed beleefbaar maken met het historisch verhaal van de ondernemer
• Versterken van het routenetwerk.
• Productontwikkeling belevingsgebieden.

2.  Duurzaamheid
• Organiseren IVN cursus gastheer van het landschap.
• Organiseren netwerkbijeenkomst met kennissessies over duurzaamheid en 

natuurbeleving.

3.  Hospitality
• Apeldoornse hospitality studenten verbinden aan de toeristische bedrijven.
• Uitbreiden online trainingen Visit Veluwe op het gebied van hospitality.

Gebiedsontwikkeling
Apeldoorn Binnenstad
De Stichting Centrummanagement Apeldoorn is in het leven 
geroepen voor een leefbare en bruisende binnenstad. De stichting wil 
Apeldoorn economisch versterken voor bezoekers aan de stad – met 
tegelijkertijd oog voor de bewoners van de binnenstad.

Focus 2022 5
1.  Inzet op groene en royale binnenstad
• Inzet op ondersteuning van activiteiten bij gebiedsdelen/straten en pleinen 

die passen bij het karakter van het gebied en in lijn zijn de ‘groene en royale 
binnenstad’.

• Uitvoeringsverantwoording bij diverse binnenstadplannen omtrent ‘Stadspark 
Apeldoorn’.

• Vergroening van de binnenstad zowel fysiek als programmatisch.
• Inzet op duurzaam vervoer.

2.  Marketing communicatie
• Extra marketingcampagnes en actiemarketing voor post coronaherstel.
• Citydressing sluit aan bij thema’s van de stad.

17
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Speciale Projecten

Apeldoorn Partners intitieert, organiseert en stimuleert
bijzondere projecten. De gemeente of externen kunnen Apeldoorn 
Partners hiervoor een opdracht geven met bijbehorend budget.

Focus 2022

#Koninklijke Veluwe

6
Project Koninklijke Veluwe is gestart 
om:
• Stad en regio mee te laten 

profiteren van de heropening van 
Paleis Het Loo;

• Een hoger gesegmenteerde 
doelgroep naar Apeldoorn en de 
Veluwe te trekken;

• Daar meer en vooral passend 
aanbod voor te ontwikkelen, 
waardoor bezoekers langer blijven, 
meer uitgeven en vaker terugkomen;

• Het koninklijke verhaal en royale 
aanbod te vermarkten.

Het project bestaat grofweg uit:
• Aanbodontwikkeling, deels onder 

regie van Apeldoorn Partners
• Marketing onder regie van 

Apeldoorn Partners

#Victory Walk
Project Victory Walk is gestart met 
als doel
• Concreet product op het gebied 

van herinneringstoerisme in en 
rond de Apeldoornse binnenstad 
te ontwikkelen en in aansluiting op 
de Canadian Walk in de Apeldoorn 
Stories app.

• Duurzame inbedding van Victory 
Walk en Canadian Walk in de 
Liberation Route.

Projecteigenaar is stichting bevrijding 
’45.
• Marketing/communicatie en 

integratie van de Victory Walk in de 
Apeldoorn Stories app valt onder 
regie van Apeldoorn Partners.

Concrete werkzaamheden
• Ontwikkelen en uitzetten marketing-

plan en campagneconcept rondom 
Koninklijke Veluwe.

• Campagnemanagement en distri-
butie campagne ‘Hoe royaal wil 
je het hebben?’ vanuit Apeldoorn 
Partners en Visit Veluwe.

• Citydressing met verbinding 
binnen  stad en Paleis Het Loo.

• Zakelijke relatie-events rondom 
themajaar.

• Productontwikkeling koetsritten in 
buitengebied.

• Productontwikkeling treindiners i.s.m.  
met VSM.

• Aanbodontwikkeling Apeldoorn 
winte r tijd in Apeldoornse binnen-
stad.

• Belevingsfietsroute Royal Ride i.s.m. 
team erfgoed en cultuur gemeente 
Apeldoorn.

• Voorbereiding citymarketingevent 
‘Royal Light Festival’, meerdaags 
festival dat de stad en Paleis Het 
Loo verbindt.
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#Plein van de stad

#WK Volleybal vrouwen

Apeldoorn Partners is betrokken bij dit project om
• Een campagneconcept te ontwikkelen rondom het nieuwe Plein van de Stad, 

met als doel een positief sentiment rondom het Plein van de Stad te creëren, 
de sociale rol van een plein in de stad te laten zien vanuit de kernwaarden 
spelen, ontmoeten en ontspannen.

• Uitvoering te geven aan en regie te voeren op het ontwikkelde campagneconcept 
in outdoor- en social media.

Apeldoorn Partners is betrokken bij dit project om
• Een campagneconcept te ontwikkelen rondom het nieuwe Plein van de Stad, 

met als doel een positief sentiment rondom het Plein van de Stad te creëren, 
de sociale rol van een plein in de stad te laten zien vanuit de kernwaarden 
spelen, ontmoeten en ontspannen.

• Uitvoering te geven aan en regie te voeren op het ontwikkelde campagneconcept 
in outdoor en social media.
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bijlage

Reguliere taken Apeldoorn
Partners 2022

Reguliere activiteiten
stadsmarketing, branding en smart 
data

Merkbeleid
• Merkbewaking.
• Merkactivitatie (intern en extern).
• Onderzoek.

Marketing & PR
• Persbewerking.
• Inspelen op actualiteit.
• Beeldbank.
• Foto- en videografie.
• Uitvoer marcom activiteiten CMA.

Corporate Communicatie
• Contentmarketing.
• Persbewerking.
• Corporate story.
• Awards.

Online
• inapeldoorn.nl
• Contentmarketing.
• Social care.

Relatiemanagement
• Netwerkbijeenkomsten.
• Relatiemanagement en public affairs.
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Reguliere
activiteiten
gastheerschap

Reguliere
activiteiten
evenementen

Online gastheerschap
• uitinapeldoorn.nl
• Uitagenda.
• Narrow casting.
• Customer care.

Evenementendesk
• Frontoffice loket- 

evenementenorganisatoren.
• Oganiseren netwerkbijeenkomsten.
• Opleveren evenwichtige en 

onderscheidende jaarkalender.

Offline gastheerschap
• Wekelijkse uittips.
• Coördinatie en uitbrengen cityguide.s
• Coördinatie 6 Tourist Information 

Points.
• Verspreiding foldermaterialen.
• Organisatie en coördinatie van 45 

cityhosts.

Adviesorgaan
• Adviesfunctie College van B&W.

Marketing & PR
• Acquisitie en exploitatie 

outdoormiddelen.
• Onderzoek.
• Collectieve promotie.
• Persbewerking.

Reguliere
activiteiten
congres acquisitie

Reguliere
activiteiten
aanbodontwikkeling
buitengebied

Website
• Online advertenties.
• Integratie naar nieuw Apeldoorn 

platform.

Marketing en publiciteit
• Inkoop vakbladen.
• Zakelijke nieuwsbrieven.
• Apeldoorn congresstad brochure.
• Foto- en videografie.

Relatiebeheer
• Relatiemanagement.
• Ambassadeursbijeenkomsten.
• Inspiratiesessies.
• Accountbeheer.

Marketing & communicatie
• Chainels.
• Ondersteuning in routes.

Locatie en beurs
• Organiseren locatietour.
• Relatie-events.
• Deelname Eventsummit beurs.

Aquisitie & sales
• Relatiemanagement.
• Accountbeheer.
• Deelname bijeenkomsten.
• Opleveren van 

marktbewerkingsplan.
• Persbewerking.

Duurzaamheid
• Organiseren kennissessies.
• Samenwerkingsverbanden 

regiodeal, financiering recreatieve 
infrastructuur, streekprodukten en 
IVN.

Veluwebeleving
• Ontwikkeling nieuwe routes 

(MTB, ruiter, fiets en wandel) en 
wildbelevingen.

• Productontwikkeing 
belevingsgebieden.
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