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Enschede Promotie stelt zich ten doel om in samenwerking met gemeente en partners het 

volgende doel te bereiken: 

1. stimuleren van de economische ontwikkeling in Enschede; 

2. in te zetten op het aantrekken van bezoekers: bezoekers die vaker komen, langer 

verblijven en meer besteden; 

3. en daarmee het (stedelijke) imago van Enschede versterken.  

 

In de periode 2009-2011 is vanuit de gemeente het beleid opgesteld voor citymarketing & 

evenementen. Enschede Promotie (EP) speelt in de uitvoering van dit beleid een 

belangrijke rol. Nu, 5 jaar verder, zijn de budgetten voor citymarketing en evenementen 

fors naar beneden bijgesteld. Bedroeg het totale budget voor citymarketing en 

evenementen in de jaren 2009-2012 rond 3 miljoen euro (Enschede Promotie 1,95 miljoen 

euro en evenementen 1,05 miljoen euro), in 2017 is het budget gedaald naar 1,95 miljoen 

euro (Enschede Promotie 1,4 miljoen euro en evenementen 0,55 miljoen euro). De afname 

van het budget vroeg en vraagt nog steeds om een aanpassing van de koers: waarop 

zetten we ons geld in om het meeste resultaat te boeken?  

 

EP werkt niet meer vanuit de domeinen: Kennis/ondernemen, Winkelstad, Muziek/Cultuur 

en Leefstad (m.n. toerisme), maar vanuit een doelgroepenstrategie. Met als belangrijke 

doelgroepen: bezoekers, bewoners, bollebozen en bedrijven. Daarnaast is een belangrijke 

taak het faciliteren, promoten en ondersteunen van de evenementen. Met de structurele 

vermindering van subsidiegelden komt Enschede Promotie ook in 2017 voor de opdracht te 

staan om keuzes te maken in haar te voeren beleid die in lijn zal lopen met de langere 

termijn koersverandering die in 2016 is ingezet, namelijk ‘meer bezoekers aantrekken, die 

langer verblijven en meer besteden’. 

 

 

1. Wat is het huidige beleid voor citymarketing, evenementen en 

vrijetijdseconomie?  

 

Om de aanscherpingen in het beleid te kunnen overzien, wordt voorafgaand een beeld 

gegeven van het huidige beleid op het gebied van citymarketing, evenementen en 

vrijetijdseconomie. Achtereenvolgens zijn dat: (1) de Strategische Visie Citymarketing 

Enschede 2020: “Grenzen verleggen”, (2) het Evenementenbeleid (2014), en (3) het beleid 

Vrijetijdseconomie “Enschede als Belevenis”. Toegevoegd wordt (4) een beeld van de 

huidige stand van ontwikkeling in de regionale marketing van het toeristisch merk Twente  

In de Strategische Visie Citymarketing Enschede 2020: “Grenzen verleggen” – die geënt is 

op de Toekomstvisie Enschede 2020 – is gekozen voor de positionering: “Enschede: 

Ondernemende Kennisstad” en de merkpositionering: “Enschede: Grenzen Verleggen”. 

Vanaf 2012 luidt de bijpassende ‘city signature’: Enschede: Stad van Nu (Engelstalig: 

“Enschede Innovates”). De citysignature is door veel binnenstadspartners en 

cultuurpartners overgenomen.  

Om de positionering te bewijzen zijn vier domeinen benoemd waarvan de parels de 

bewijsvoering leveren: Kennisstad, Muziekstad, Winkelstad en Leefstad. Met als 

doelgroepen: bezoekers, bewoners (dat zijn ook de ambassadeurs van de stad), bollebozen 

en bedrijven.  
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Voor de promotie is vanaf het begin een toegespitste aanpak gekozen, met een nadruk op 

de online-benadering van doelgroepen. Daarnaast zijn er gerichte campagnes op 

bijvoorbeeld bezoekers uit het Euregionale deel van Duitsland en studenten.  

Naast de aandacht voor de promotie van de stad via online-marketing en gerichte 

campagnes, verzorgt Enschede Promotie ook een fysieke “offline” etalage van het 

vrijetijdsaanbod in de stad via de Tourist Info Shop Enschede aan het Stationsplein. 

 

 

2. Welke aanscherpingen zijn er in het beleid gedaan? 

 

Aanscherping van prioriteiten: Citymarketing 

Vanuit het oogpunt van het citymarketingbeleid is gekozen voor de volgende 

aanscherpingen: 

• De doelgroep van bezoekers wordt het uitgangspunt, want onbekend maakt onbemind 

en bezoek aan Enschede leidt – zo heeft imago-onderzoek uitgewezen – tot een (veel) 

positiever beeld van onze stad. De domeinen Winkelstad en Muziekstad bieden de 

meeste aanleidingen om de stad te bezoeken. Het domein Kennisstad wordt vanuit 

regionaal niveau bediend door stichting Twente Branding; 

• Primaire doelgroepen zijn: (1) de eigen bewoners, (2) bezoekers uit Twente, Duitsland 

(Euregio en Noord Ruhrgebied) en Oost Nederland, waaronder de Achterhoek. 

Hiernaast blijven (3) studenten een onderscheiden doelgroep, en is er (4) 

ondersteuning voor de doelgroep die zich richt op het aantrekken van de zakelijke 

markt. Daarnaast blijven er mogelijkheden over voor (5) project-specifieke 

doelgroepen. 

• Met deze keuzes stapt EP van een domeinstrategie over naar een 

doelgroepenstrategie. Belangrijkste overweging daarbij is dat sturing op rendement in 

termen van bezoekers en bestedingen veel meer focus biedt. Daarnaast is de primaire 

keus voor bezoekers – en in het verlengde daarvan “bestedingen” en “verlengd 

verblijf” – volledig in lijn met de regionale keus voor vrijetijdseconomie en zakelijk 

toerisme. Zo kunnen beide strategieën elkaar aanvullen en versterken. 

• In de uitvoering zal de nadruk nog meer gaan liggen op de online marketing van de 

stad. 

• Waar het inhoudelijke meerwaarde voor de stad of financiële meerwaarde heeft, 

ondersteunt Enschede Promotie de regionale marketingstrategie en marketingtaken; 

• Andere aandachtspunten binnen het totale pakket zijn: faciliteren van de 

totstandkoming van arrangementen, adviseren over gastvrijheid, routing en andere 

belevingskenmerken en waar mogelijk bijdragen aan de randvoorwaarden voor een 

bruisend bezoek aan onze (binnen)stad. 

• Voor de motie Meeropbrengsten Toeristenbelasting die op 21 september 2015 bij de 

besluitvorming over het voorstel “invoering toeristenbelasting” is aangenomen, geldt 

het volgende. EP overlegt als onderdeel van haar organisatiestrategie met 

(vertegenwoordigers van) alle belanghebbenden in de vrijetijdssector, waaronder de 

hotels, B&B’s en campings. Er is afgesproken dat wanneer de inkomsten uit 

toeristenbelasting de 200.000 euro overstijgen, de meeropbrengsten specifiek besteed 

zullen worden aan de betreffende doelgroep. De wijze van besteding volgt uit het al 

lopende overleg met die doelgroep. 

• De indicatoren in de programmabegroting – dat zijn de nationale ranking op 

“Kennisstad” en “Ondernemende stad” – worden vanaf 2017 vervangen door een 

indicator die meer raakt aan het aantal toeristen/bezoekers in de stad, 

bezoekersaantallen van de evenementen. 
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Aanscherping van prioriteiten: Evenementenbeleid 

Voor de toekomstige rol van Enschede Promotie in het evenementenbeleid geldt het 

volgende: 

• Enschede Promotie behoudt een belangrijke rol in de ondersteuning van organisaties 

van evenementen en de promotie van evenementen. Onder meer door de afname van 

het aantal evenementen zal er minder budget naar promotie gaan. 

• De gemeente neemt de rol van adviseur met betrekking tot subsidiering voor 

individuele evenementen over van Enschede Promotie. De combinatie van zowel 

ondersteuning en promotie als “kritische adviseur” leverde Enschede Promotie 

afgelopen jaren te vaak een pettenprobleem op. Wel zal Enschede Promotie gevraagd 

worden een advies te geven over het concept evenementenprogramma; de gemeente 

zal dit concept op basis van de binnenkomende aanvragen om evenementensubsidie 

opstellen. 

• Het loslaten van de rol van adviseur geeft Enschede Promotie meer vrijheid om zelf 

initiatief te nemen tot het aanjagen van nieuwe evenementen, denk aan Winter 

Wonderland, Muziek in de Straten en Oranjedagen. 

 

 

3. Nieuwe toekomst Enschede Promotie 

 

Met voorgaande aanscherpingen binnen het citymarketingbeleid en het evenementenbeleid 

wordt binnen een smaller budgettair kader de aandacht vooral gericht op het aantrekken 

van bezoekers naar Enschede. De gemeente heeft aangegeven verheugd te zijn dat 

Enschede Promotie zich het afgelopen jaar heeft omgevormd en klaar staat om met even 

grote energie een centrale rol in deze opgave te spelen. Een rol die voor een belangrijk 

deel voortbouwt op het werk dat EP de afgelopen jaren heeft verzet: als aanjager, initiator, 

verbinder en facilitator van initiatieven en evenementen die de aantrekkingskracht van de 

stad vergroten, en daarnaast de rol van (on-en-off-line)marketeer voor de stad, met altijd 

al een sterke focus op bezoekers. Alles volgens het adagium: ‘Be good and tell it’.  

 

 

4. Ontwikkelingen in de Markt 

 

Twente Marketing 

Ook op regionaal niveau zijn er veel veranderingen opgetreden het afgelopen jaar. Zo is 

Twents Bureau voor Toerisme ontbonden en is hier een vernieuwde organisatie voor 

teruggekomen waarbij de ondernemers in de lead zijn gezet in de vorm van “Gastvrij 

Twente”. Met ingang van 2016 vormt Gastvrij Twente formeel de Raad van Advies voor 

Twente Marketing, de organisatie voor het op de vrijetijdsmarkt gerichte regiomerk 

Twente. Twente Marketing is onderdeel van MarketingOost. Met de komst van merkleider 

Quirine ter Haar worden de banden met Twente Marketing weer versterkt en gaat EP 

kijken, daar waar mogelijk, zij verbinding kan leggen. 

 

 

5. Focus Enschede Promotie 

Op basis van een doelgroepenstrategie gaan wij in 2017 verder met de koers om meer 

focus aanbrengen in de werkzaamheden van Enschede Promotie. Zo willen wij o.a. minder 

betrokken zijn bij de werkgroepen die vanuit de gemeente geïnitieerd/ 

georganiseerd worden en meer de focus gaan leggen op onderstaande pijlers: 

1. Eigen Mediamiddelen sterker ontwikkelen (bijv. Online, Print, Uitagenda, City dressing, 

etc.); 

2. Leisure: Dag- en Weekendtoerisme (o.a. Winkelstadcampagne, Duitslandcampagne, 

Onlinecampagne, groepsarrangementen); 
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3. Evenementen (bijv. ondersteunen van Evenementen in Enschede, zowel productioneel 

als promotioneel en het verder ontwikkelen van eigen projecten/evenementen zoals 

Enschede Muziek in de Straten, Oranjedagen en Winter Wonderland). 

De toeristenbelasting is vanaf 1 april 2016 geheven. De beoogde opbrengsten van de 

invoering van toeristenbelasting (ingeschat 2 ton) komen weliswaar ten gunste van 

Enschede Promotie, doch Enschede Promotie zal voor dit zelfde bedrag gekort worden. Wel 

behoudt Enschede Promotie haar subsidiegelden van 1,4 mio per 2017. De 

meeropbrengsten komen ten goede aan Enschede Promotie. Onlangs had de gemeente de 

inkomsten van deze toeristenbelasting nog niet in beeld. De besteding van deze gelden 

wordt in overleg met de ondernemers uit de toeristische branche bepaald. Hier is in 2016 

een start mee gemaakt en zal in 2017 verder worden doorgevoerd. 

 

 

6. Organisatie EP 

In 2017 werken we vanuit het team EP met 12,5 FTE, waarvan 6,8 FTE op marketing, 2 

FTE op evenementen en 2,3 FTE op administratie en officemanagement.  

 

7. Financiën 

(Zie bijlage: Balans en W&V 2016)  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marieke ter Brugge 


