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 SAMENVATTING 

Dit onderzoek heeft tot doel te achterhalen welke rol Culturele Hoofdstad kan spelen in 

branding van de provincie Utrecht. Deze vraag is geboren uit de ambities van de provincie 

Utrecht om een brandingcampagne te ontwikkelen. Hierbij rees de vraag in hoeverre het 

ondersteunen van de ambitie van de stad Utrecht om Culturele Hoofdstad te worden een 

bijdrage kon leveren aan de branding van de provincie Utrecht.  

 

Om deze vraag te beantwoorden is eerst onderzocht wat branding is en welke concepten een 

rol spelen. Tevens is specifiek gekeken naar de rol van cultuur en culturele evenementen. Uit 

deze verkenning bleek dat branding de ontwikkeling van een merkstrategie is waarbij het 

accent ligt op het creëren van meerwaarde. Hierbij is van belang dat het merk gebaseerd is op 

de identiteit, dat het onderscheidend is van dat van de concurrenten en het meerwaarde 

oplevert voor de doelgroepen. Bij het ontwikkelen van een merkstrategie is het belangrijk om 

samen te werken met stakeholders. Een mechanisme dat een rol kan spelen in het gebruik van 

Culturele Hoofdstad bij branding is co-branding.  

 

Vervolgens zijn beleidsstukken en informatie verkregen uit interviews geanalyseerd met behulp 

van deze uit de theorie naar voren gekomen informatie. Hiervoor zijn beleidsstukken van de 

provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de stichting Vrede van Utrecht bekeken. Er zijn 

interviews gehouden met betrokkenen binnen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, 

Vrede van Utrecht, het Utrechtse culturele veld en met een expert op het gebied van branding. 

Uit deze analyse kwam naar voren dat de provincie op dit moment samen met stakeholders op 

zoek is naar een nieuwe gewenste identiteit voor de provincie Utrecht als gebied. Belangrijke 

onderdelen van de (culturele) identiteit zijn het dynamische culturele klimaat, de 

cultuurhistorische locaties en de stad Utrecht. Culturele Hoofdstad is volgens de respondenten 

een geschikt instrument om de schijnwerpers op Utrecht te zetten en de zichtbaarheid van de 

identiteit te vergroten. 

 

De provincie Utrecht wil branding inzetten om het versnipperde beeld dat nu bestaat om te 

buigen in een meer eenduidig beeld. Een nominatie als Culturele Hoofdstad kan een 

significante bijdrage leveren aan branding van de provincie Utrecht. Afhankelijk van de 

overeenkomsten in culturele identiteit met Culturele Hoodstad kan co-branding een rol spelen. 

Nu de Culturele Hoofdstad bruikbaar is gebleken voor de branding van de provincie Utrecht, is 

het de vraag hoe de nominatie binnengehaald kan worden, wat het beste programma is en 

welke marketing/communicatiestrategie gebruikt kan worden.  
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 VOORWOORD 
 

Afgelopen jaar ben ik voorzitter geweest van het culturele studentenfestival Stukafest. Bij de 

organisatie daarvan heb ik met verschillende culturele partijen in Utrecht gesproken. In één van 

die gesprekken kwam ter sprake dat Utrecht Culturele Hoofdstad 2018 wil worden. Dit heeft mij 

geïnspireerd voor het onderwerp voor mijn scriptie. Met het idee Culturele Hoofdstad kwam ik 

bij de provincie Utrecht terecht. Met Marja van Buuren ben ik tot het specifieke onderwerp voor 

mijn scriptie gekomen. Ik wil haar, en de afdeling communicatie van de provincie Utrecht 

bedanken  voor hun hulp bij het schrijven van deze scriptie. Ik heb een fijne stage gehad op de 

afdeling communicatie. Verder gaat mijn dank uit naar alle personen die ik heb kunnen 

interviewen voor dit onderzoek. Voor alle steun en knuffels tijdens de momenten dat ik het 

even niet meer zag zitten: Dankjewel Thomas, papa & mama en Andrea. 
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 1.  INLEIDING 

In deze inleiding wordt geschetst welke ontwikkelingen en vraagstukken ten grondslag liggen 

aan het ontstaan van het onderzoek dat voor u ligt. De schets mondt uit in de hoofdvraag en 

deelvragen die dit onderzoek tracht te beantwoorden.  

  1.1   Culturele Hoofdstad van Europa 

Het begrip Culturele Hoofdstad is ontstaan in 1983. Tijdens een bijeenkomst van Europese 

ministers van Cultuur stelt de Griekse minister van Cultuur, Melina Mercouri, het idee van 

Cultuursteden van Europa voor. Haar idee kwam voort uit het gebrek aan aandacht voor cultuur 

in het Europese beleid. In 1985 is Athene de eerste Culturele Hoofdstad van Europa. In 1986 

wordt Florence benoemd en in 1987 Amsterdam.1 De Europese Culturele Hoofdstad is een 

evenement dat is opgezet om steden de mogelijkheid te geven hun culturele aantrekkelijkheid 

zichtbaar te maken voor een internationaal publiek.2 

 

Elk jaar leveren 2 verschillende landen een stad als Culturele Hoofdstad. In 2018 mag Nederland 

weer een stad leveren, naast een stad op Malta3. Utrecht heeft zijn ambitie hiervoor 

uitgesproken, maar ook Almere, Brabantstad, Maastricht en Den Haag, Arnhem/Nijmegen, de 

Hanzesteden en de Fries Elfsteden hebben zich kandidaat gesteld of overwegen dit. De 

kandidaatstelling voor Culturele Hoofdstad is qua opbouwendheid en optimisme vergelijkbaar 

met de Olympische spelen, de EXPO of een kampioenschap voetbal4. Dit kan het grote aantal 

mogelijke kandidaten verklaren, terwijl er echt maar maar één Culturele Hoofdstad kan zijn. 

Minister Plasterk ziet in deze concurrentiestrijd ook gevaren. Het medingen naar de titel 

Culturele Hoodstad heeft nogal wat voeten in de aarde. De verschillende steden geven grote en 

kleinere kapitalen uit om hun nominatie voor te bereiden. Den Haag trekt hier 13.2 miljoen voor 

uit, Noord-Brabant ruim 4 miljoen en Utrecht (provincie en stad) ‘slechts’ 2 miljoen euro. 

Plasterk waarschuwt dat het wel om belastinggeld gaat.5 

  1.2   Culturele Hoofdstad en Vrede van Utrecht 

De aanloop naar Culturele Hoofdstad 2018 wordt in Utrecht sterk gekoppeld aan de 

herdeninking van de Vrede van Utrecht, een evenement dat in 2013 in de hele provincie 

Utrecht gevierd wordt. Op 11 april 1713 is in Utrecht de Vrede van Utrecht gesloten, een 

                                                 
1 Schouten, L. (2008). Culturele Hoofdsteden van Europa. Het fenomeen uitgelicht. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
2 Rennen, W. (2007). CityEvents: Place Selling in a Media Age. Amsterdam: Vossiuspers.  
3 Vrede van Utrecht (2009a). Wat is een Culturele Hoofdstad. Verkregen op 24-3-2009 van http://Utrecht2018.nl/nl/  
4 Evans, G. (2003). Hard-branding the cultural city – from Prado to Prada. International Journal of Urban and Regional 
Research, 27, 417-440. 
5 (VK 24 juli 2009) 
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belangrijk moment in de geschiedenis van Europa, omdat voor het eerst in de geschiedenis na 

een lange periode van oorlogen door onderhandeling in Europa vrede tot stand kwam. De 

Vrede van Utrecht vormde een voorbode van wat nu de Europese Unie en de VN zijn. Het 

gastheerschap gaf in die tijd ook een grote impuls aan culturele activiteiten in de stad. Dit 

zorgde ervoor dat Utrecht destijds in Europa bekend stond als cultuurstad.  

In 2013 wordt de Vrede van Utrecht groots gevierd. De internationale rol die Utrecht in 1713 

speelde, wordt doorgetrokken naar het heden.6 De viering van de Vrede van Utrecht is sterk 

gerelateerd aan cultuur, waarbij Utrecht het podium is en daarbij partner van en gastheer voor 

Europa. Daarmee is er een sterke link met de Culturele Hoofdstad, dat een Europees én 

cultureel evenement is. De Stichting Vrede van Utrecht is zowel verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het evenement in 2013, als voor het binnenhalen van de nominatie en de 

uitvoering van Culturele Hoofdstad. 

  1.3   Citymarketing en branding 

De Culturele Hoofdstad is bedacht en opgezet als een representatie van de stedelijke, regionale 

en nationale identiteit. Het evenement heeft, doordat het steden centraal stelt, een bijzondere 

eigenschap die aan lijkt te sluiten bij het populaire fenomeen van citymarketing. Deze term 

wordt sinds de jaren negentig steeds vaker gebruikt en wordt ook wel place marketing, urban 

marketing, destination branding,en placebranding genoemd.7 8 Citymarketing staat in de 

spotlights bij bestuurders. Zo heeft Amsterdam de campagne ‘I Amsterdam’, Groningen ‘Er gaat 

niets boven Groningen’, heeft Limburg recent de campagne ‘Liefde voor het leven’ gestart en 

heeft Zeeland afgelopen april het tijdschrift ‘Zilt Zeeland’ uitgebracht. Dichter bij huis heeft de 

stad Utrecht het programmabureau Stadspromotie in het leven geroepen, met bijbehorende 

wethouder, Floris de Gelder (VVD).  

 

De Europese Culturele Hoofdstad is een instrument voor het promoten van een stad. De laatste 

jaren wordt de titel Culturele Hoofdstad echter steeds vaker ook verbonden aan een regio. Dit 

verklaart bijvoorbeeld de grote hoeveelheid regio’s in Nederland (Utrecht, Maastricht, 

Brabantstad, de Hanzesteden, de Friese Elfsteden) die de ambitie heeft uitgesproken Culturele 

Hoofdstad te worden. Hier ligt de veronderstelling aan ten grondslag dat het worden van 

Culturele Hoofdstad een positief effect heeft op de regio, dat het iets uitstraalt over de 

identiteit, de kernwaarden van de betreffende streek. Een dergelijke identiteitsgebonden 

benadering doet sterk denken aan het fenomeen branding.  

 
                                                 
6 Vrede van Utrecht (2009b). Over de organisatie. Verkregen op 24-3-2009 van 
http://vredevanUtrecht.org/nl/?p=580#more-580  
7Schouten, L. (2008). Culturele Hoofdsteden van Europa. Het fenomeen uitgelicht. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
8 EURIB/ European Institute for Brand Management (200). Bibliotheek en kenniscentrum. Verkregen op 7-6-2009 van 
http://www.eurib.org/bibliotheek-kenniscentrum/kenniscentrum.html  
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Branding is het bewust ontwikkelen en beïnvloeden van het imago van producten, 

ondernemingen en maatschappelijke organisaties9 Ook regio’s kunnen gebruik maken van 

branding.10 11 Een regio kan inzetten op verschillende aspecten van de eigen identiteit die 

zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat. Voorbeelden hiervan zijn een gunstig economisch 

klimaat of hoogwaardig onderwijs. Dit onderzoek richt zich echter op een andere belangrijke 

vestigingsfactor: cultuur.  

  1.4   Provincie Utrecht 

Eind 2008 heeft de portefeuillehouder Communicatie van de provincie Utrecht aan de afdeling 

Communicatie gevraagd op welke wijze uitvoering gegeven kan worden aan branding voor de 

provincie Utrecht en hoe kan worden aangesloten bij de stad Utrecht. Met deze vraag aan de 

afdeling communicatie wordt een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een voor de 

provincie Utrecht nieuw type beleid.  

Hierbij staat het bestuur voor een keuze: waar moet het merk Utrecht voor staan? Op dit 

moment is binnen de provincie Utrecht het concernprogramma Profiel van Utrecht 2040 bezig 

met de positionering en ambitie van de provincie Utrecht op de lange termijn. Dit leidt in 

november 2009 tot een nieuw mission-statement, een Nieuw Profiel voor de provincie als 

gebied. Eén van de overwegingen met betrekking tot het uitdragen van dit nieuwe profiel is de 

vraag of de Culturele Hoofdstad daar een geschikt instrument voor is. De provincie heeft 

besloten om de kandidaatstelling van de stad Utrecht voor de Culturele Hoofdstad te 

ondersteunen. Hiermee is een aanzienlijk geldbedrag gemoeid, wat legitimering van deze 

investering noodzakelijk maakt.  

 

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de rol die de Culturele Hoofdstad kan vervullen 

voor de branding van de provincie Utrecht. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen. 

  1.5   Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag  

Welke rol kan de Culturele Hoofdstad vervullen voor de branding van de provincie Utrecht?  

Deelvragen 

1 Wat is branding? 

                                                 
9 Duijvestijn, H.H. Van Ham, Van Kralingen, Van Bekkem, T. (2004). Branding NL: Nederland als merk. Den Haag: 
Stichting Maatschappij en Onderneming. 
10 Wentink, I. (2006). Regiobranding. Richting een duurzame, relevante en onderscheidende positionering van 
Twente. Enschede: Universiteit Twente.  
11 Strijp, P & De Witte, V. (2003). Public branding: over de zin en onzin van merkenbeleid bij de overheid. Amsterdam: 
Kluwer. 
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2 Welk doel wil de provincie Utrecht bereiken met branding? 

3 Waarom wil Utrecht zich kandidaat stellen voor Culturele Hoofdstad 2018? 

4 Wat zijn de onderscheidende eigenschappen van cultuur in Utrecht?  

 

Deelvraag 1 beantwoord ik op basis van literatuur en een interview met een expert op het 

gebied van branding. 

Deelvraag 2 en 3 beantwoord ik door beleidsstukken te analyseren en betrokken personen 

binnen de provincie en stad Utrecht te interviewen. 

Deelvraag 4 beantwoord ik door interviews met mensen in de culturele sector, de Stichting 

Vrede van Utrecht, gemeente Utrecht. 

Hoofdvraag beantwoord ik door de combinatie van de antwoorden op de deelvragen. 

  1.6   Methode 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden wordt literatuuronderzoek gecombineerd met 

empirisch onderzoek. 

Het empirische gedeelte is uitgevoerd door middel van interviews met relevante personen 

binnen de provincie Utrecht, de Gemeente Utrecht, de Stichting Vrede van Utrecht, het 

Utrechtse culturele veld en een expert op het gebied van branding. Tijdens mijn stage op de 

afdeling communicatie van de provincie Utrecht heb ik in samenspraak met mijn begeleider de 

respondenten geselecteerd. In totaal heb ik 15 personen benaderd. Hiervan heb ik er acht 

kunnen interviewen.  

- Anneke Raven (provincie Utrecht) 

- Melanie Tankau (provincie Utrecht) 

- Renee Heijnen (gemeente Utrecht) 

- Marlou Heijnen (gemeente Utrecht) 

- Petra Orthel (Vrede van Utrecht) 

- Appie Alferink (Zimihc12) 

- Jos Thie (De Utrechtse Spelen13) 

- Rik Riezebos (European Institute for Brand Management14) 

 

De interviews zijn gehouden aan de hand van een topiclijst, deze is te vinden in bijlage 1. De 

interviews zijn gehouden volgens de methode beschreven door Baarda & De Goede.15 De 

                                                 
12 Zimihc is het huis voor amateurkunst voor stad en provincie Utrecht. 
13
 De Utrechtse Spelen is een nieuw theatergezelschap in Utrecht met regionale functie. Het nieuwe gezelschap kiest 

nadrukkelijk Utrecht als podium en als bron van inspiratie en zal zich op vijf verschillende podia in de stad en 
provincie aan het publiek presenteren. 
14
 European Institute for Brand management is een onafhankelijk kennis-instituut dat onderwijs verzorgt, onderzoek 

verricht en bedrijven en instellingen advies geeft op het gebied van brand, design & reputation management. 
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verkregen data zijn geanalyseerd door middel van een protocolanalyse. Protocolanalyse is een 

methode om op basis van een kwalitatieve analyse thema’s en kernbergrippen die terugkeren 

in interviews in een betekenisstructuur te plaatsen. 16 

  1.7   Opbouw van dit onderzoeksverslag 

In hoofdstuk 2 wordt een theoretisch kader geschetst. Hierbij komen onderwerpen als 

branding, evenementen en cultuur aan de orde. 

In hoofdstuk 3 worden de in hoofdstuk 2 besproken theorieën en concepten gekoppeld aan de 

situatie in de provincie Utrecht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beleidsstukken, 

onderzoeken die specifiek gericht zijn op Utrecht en interviews. 

In hoofdstuk 4 wordt dit alles samengevat en wordt er een conclusie verbonden aan de 

uitkomsten van dit onderzoek. In dit hoofdstuk zullen ook de onderzoeksvragen beantwoord 

worden.  

 

                                                                                                                                                         
15 Baarda, D. B., Van der Meer-Middelburg, A.E.G. & De Goede, M.P.M. (1996). Basisboek open interviewen. 
Berkenwoude: Stenfert Kroese. 
16 Van der Zee, F. (2004). Kennisverwerving in de Empirische Wetenschappen, de methodologie van wetenschappelijk 
onderzoek. Groningen: BMOOO. 
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  2.  BRANDING, CULTUUR & 
EVENEMENTEN: THEORETISCH KADER 
 

Voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen is het van belang enkele van de 

gehanteerde begrippen te definiëren. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van 

wetenschappelijke artikelen en onderzoeken geprobeerd de theoretische grondslag te vinden 

op basis waarvan de hoofd- en deelvragen mede kunnen worden beantwoord.  

Paragraaf 2.1 behandelt het begrip branding waarbij specifiek ingegaan wordt op de 

verschillen tussen branding en marketing. Tevens worden begrippen als imago, identiteit en 

stakeholders, die nauw samenhangen met branding, besproken. Paragraaf 2.2 gaat in op de 

verhouding tussen cultuur en branding. Hierin komt ook de creatieve klasse ter sprake. 

Paragraaf 2.3 behandelt de verhouding tussen evenementen en branding en ook cobranding 

wordt nader toegelicht. Paragraaf 2.4 voorziet in een samenvatting van het hoofdstuk en biedt 

tegelijkertijd een kader voor de analyse. 

  2.1   Branding 

De provincie Utrecht is in de periode dat deze scriptie geschreven wordt (voorjaar/zomer 2009) 

op zoek naar een nieuw profiel, gekoppeld aan de lange termijn ambities voor het gebied en de 

samenleving. Branding kan dit vervolgens eenduidig en herkenbaar maken voor het publiek. 

De volgende paragraaf gaat in op de theoretische achtergrond van (regio)branding. Daartoe zal 

in alinea 2.1.1 eerst een beschrijving gegeven worden van de opkomst van de regio in de 

merktheorieën. Daarna worden in paragraaf 2.1.2 de theoretische benaderingen binnen de 

literatuur over branding kort uiteengezet. In 2.1.3 wordt vervolgens ingegaan op de betekenis 

van centrale concepten in de marketingbenadering van branding. Een verdere verdieping van 

de relaties tussen de concepten die centraal staan en met branding samenhangen, is te vinden 

in de uitwerking van de merkpiramide van Berenschot 17 in paragraaf 2.1.4. 

 

Branding heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen als concept voor het 

ontwikkelen en beïnvloeden van (het imago van) het merk van producten, ondernemingen en 

maatschappelijke organisaties. Het is van recentere datum dat ook steden, regio’s en landen 

geïnteresseerd zijn in branding.18 

                                                 
17 Berenschot, 2008 in Mourits, J. (2008). Regiobranding en gebiedsmarketing. Een introductie voor het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, 6 mei 2008. Utrecht: Berenschot. 
18 De Ridder, 2004, in Duijvestijn, H.H. Van Ham, Van Kralingen, Van Bekkem, T. (2004). Branding NL: Nederland als 
merk. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming. 
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2.1.1 De opkomst van de regio 

Volgens Van Dale19 is een regio “een streek of gebied met een bepaald karakter”. Regio’s zijn 

stukken ruimte, waarvan de elementen intern meer overeenkomst vertonen dan met de 

elementen buiten die regio. Een regio vormt zich doordat mensen identiteiten toekennen aan 

een gebied.  

De opkomst van de regio heeft een relatie met globalisering.20 In Europa is met de oprichting 

van de Europese samenwerkingsverbanden (EEG, EU) en de daarbij behorende vervagende 

grenzen, vrij verkeer van goederen en geld mogelijk geworden. Tezamen met de vergrote 

mobiliteit en de verbeterde communicatiemiddelen heeft dit ervoor gezorgd dat individuen, 

bedrijven en overheden niet langer gebonden zijn aan de eigen regio voor het vinden van 

werk, afzetmarkten of een aantrekkelijk investeringsklimaat. Men kan simpelweg verder kijken 

dan voorheen.  

 

Als gevolg van deze ontwikkelingen krijgen steden en regio’s te maken met onderlinge 

concurrentie. Zij moeten inspelen op veranderingen in de markt en de toenemende 

concurrentie. Het aantrekken en behouden van mensen en kapitaal is van belang voor de 

sociale, de culturele en de economische ontwikkeling van een stad of regio. Om deze 

concurrentiestrijd aan te gaan, zijn regio’s zich gaan profileren. Castells21 stelt dat deze 

concurrentie homogenisatie van diverse gebieden tegengaat en leidt tot een proces waarin 

steden teruggrijpen naar hun eigen (locale) tradities, monumenten, dialecten en traditionele 

landschappen in reactie op globalisering; de zogenoemde glocalisering. Als remedie tegen 

mogelijke leegloop van de eigen regio hebben overheden en het bedrijfsleven steeds meer 

aandacht voor de identiteit en beeldvorming van het eigen gebied.22  

 

Bovengenoemde ontwikkeling speelt zich vooral af in West-Europa. Concurrentie heeft te 

maken met positionering en hiertoe wordt sterk ingezet op het genereren van een positief 

imago van steden en regio’s. Steden als Amsterdam, Rotterdam en gebieden als Groningen, 

Arnhem-Nijmegen, het Deens-Zweedse Oresund en het Duitse Ruhrgebied zijn voorbeelden 

van gebieden die in de markt zijn gezet als merken.23 Naast bovengenoemde globalisering is er 

nog een andere oorzaak, of liever gezegd noodzaak, van deze profileringsdrang. In veel West-

Europese landen en met name ook in Nederland neemt de komende jaren de vergrijzing in rap 

                                                 
19 Van Dale (2009). Van Dale online woordenboek. Verkregen op 7-6-2009 van http://www.vandale.nl/vandale/  
20 De Mooij, 2004 in De Jong, J. (2006). Amsterdam en Rotterdam vanuit sportief perspectief.Een onderzoek naar de 
factoren die de plaats van sport in het citymarketingbeleid beïnvloeden. Tilburg: Universiteit van Tilburg. 
21 Castells, 2000, in Wentink, I. (2006). Regiobranding. Richting een duurzame, relevante en onderscheidende 
positionering van Twente. Enschede: Universiteit Twente.  
22 Simon, C.J.M. (2004). Ruimte voor identiteit. De productie en reproductie van streekidentiteiten in Nederland. 
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. 
23 Wentink, I. (2006). Regiobranding. Richting een duurzame, relevante en onderscheidende positionering van 
Twente. Enschede: Universiteit Twente.  
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tempo toe. Doordat de babyboomers binnenkort met pensioen gaan, neemt de omvang van de 

beroepsbevolking gestaag af. Deze schaarste aan inwoners en werknemers draagt bij aan de 

concurrentie tussen regio’s.24  

Het promoten van streken en streekidentiteiten staat dan ook in toenemende mate in de 

belangstelling.25 Hierbij maken steden, regio’s en landen steeds vaker gebruik van marketing- 

en brandingtechnieken.26  

2.1.2 Branding theoretisch benaderd 

Er zijn verschillende invalshoeken om naar merken en merkdefinities te kijken. Men 

onderscheidt een marketing-, economische, juridische, psychosociale en strategische 

benadering van merken. In de marketingbenadering staat concurrentie centraal. Het gaat om 

het veroveren van een voorkeurspositie bij de consument ten opzicht van het product of de 

dienst van de concurrent. In de economische benadering staat de economische waarde 

centraal: hogere marges en winsten. De juridische benadering heeft tot doel het merk te 

onderscheiden en te beschermen. Bij de psychosociale benadering gaat het om processen die 

zich in het hoofd van de consument afspelen: van associaties naar houding en naar gedrag. In 

de strategische benadering heeft het merk een centrale rol in de organisatie. Merkenbeleid is 

de kerntaak van het management van de organisatie en beïnvloedt het reilen en zeilen van de 

gehele organisatie.27 

 

In dit onderzoek wordt de marketingbenadering het meest gebruikt. Hierdoor zijn inzichten uit 

zowel branding als marketing bruikbaar, maar is het extra belangrijk te letten op de verschillen 

tussen deze twee begrippen. Deze zullen in de volgende begripsafbakening uiteen worden 

gezet.  

2.1.3 Begrippenkader 

In deze paragraaf zal een aantal concepten worden gedefinieerd dat met branding samenhangt 

en zullen de onderlinge relaties tussen deze begrippen worden besproken: marketing, 

identiteit, positionering en imago. Hierbij komt ook de positie van stakeholders aan bod. In 2.1.4 

worden de hier besproken begrippen aan de hand van de merkpirarmide van Berenschot 

verder uitgelicht en wordt aanvullend de betekenis van en relaties tussen de begrippen 

identiteit en kernwaarden en de positie van doelgroepen bij marketing besproken.  

                                                 
24 Ibid. 
25 Simon, C.J.M. (2004). Ruimte voor identiteit. De productie en reproductie van streekidentiteiten in Nederland. 
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. 
26 Kotler, 1993, in Schouten, L. (2008). Culturele Hoofdsteden van Europa. Het fenomeen uitgelicht. Utrecht: 
Universiteit Utrecht. 
 
27 Strijp, P & De Witte, V. (2003). Public branding: over de zin en onzin van merkenbeleid bij de overheid. Amsterdam: 
Kluwer 
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Verschil marketing en branding 

Branding is in het dagelijkse taalgebruik geen eenduidig begrip. Veel termen hangen er mee 

samen of worden er mee verward. Overheden en wetenschappers gebruiken de termen 

marketing en branding dikwijls door elkaar ondanks de wezenlijke verschillen die er bestaan 

tussen het marketen en branden (merken) van een gebied.  

 

“Bij marketing vormen wensen en behoeften van consumenten de leidraad voor het handelen 

van de organisatie, bij branding is een zelfgekozen visie, missie en identiteit meer 

richtinggevend”, aldus Riezebos.28 “Marketen is meer vraaggericht: het draait om het prijzen en 

promoten van die waarden die (bestaande) consumenten belangrijk vinden.” “Branding” 

daarentegen “is aanbodgericht en gaat over het koppelen van associaties van de regio in het 

brein van de consument, ofwel het beeld dat iemand heeft van de regio.” Branding gaat dus 

over (actieve) beeldvorming naar aanleiding van een visie op wat de eigen regio is of zou 

moeten zijn.29  

 

Alhoewel het concept branding afkomstig is uit het bedrijfsleven en later is ingevoerd in niet- 

commerciële organisaties en het oorspronkelijk gericht is op producten, is het volgens experts, 

onder wie Van Venetie30, ook bruikbaar voor lossere verbanden zoals een beweging, 

community of gebied. Branding wordt beschouwd als een proces van het systematisch 

koppelen van associaties. Het doel van het ontstane regiomerk is de regio op een relevante 

manier te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie: een aantrekkelijk alternatief 

vormen door een aantrekkelijke positionering en imago. Door een aantal unieke kernwaarden 

te kiezen die de stad of regio karakteriseren, kan tevens een bepaalde ambitie neergezet 

worden. Als het lukt om de juiste associaties te kiezen –die passen bij de identiteit van de regio 

en die voldoen aan de behoeften van belangrijke stakeholders- dan wordt toegevoegde 

waarde gecreëerd31 32 en is de kans dus groter dat mensen en kapitaal aangetrokken en 

behouden kunnen worden.  

 

                                                 
28 Riezebos, 2006, in Wentink, I. (2006). Regiobranding. Richting een duurzame, relevante en onderscheidende 
positionering van Twente. Enschede: Universiteit Twente.  
 
29 Wentink, I. (2006). Regiobranding. Richting een duurzame, relevante en onderscheidende positionering van 
Twente. Enschede: Universiteit Twente. 
30 Van Venetie, 2003, in Strijp, P & De Witte, V. (2003). Public branding: over de zin en onzin van merkenbeleid bij de 
overheid. Amsterdam: Kluwer. 
31 Wentink, I. (2006). Regiobranding. Richting een duurzame, relevante en onderscheidende positionering van 
Twente. Enschede: Universiteit Twente. 
32 Kotler, 1993, in Schouten, L. (2008). Culturele Hoofdsteden van Europa. Het fenomeen uitgelicht. Utrecht: 
Universiteit Utrecht. 
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Een sterk merk is het resultaat van marketingactiviteiten. Het heeft allereerst een eigen, 

duidelijk onderscheidende identiteit. Door associaties rondom het merk sluit het merk aan bij 

de belevingswereld van de doelgroep. De naam van het merk roept een bepaalde 

belevingswereld op. Er is een groep consumenten die dit merk als voorkeursmerk ziet.33 Voor 

de organisatie die eigenaar van het merk is, levert een sterk merk ook voordelen op zoals een 

sterkere concurrentiepositie, een betere onderhandelingspositie, een sterkere positie op de 

arbeidsmarkt en een ontwikkelfocus.34 

 

Positionering 

Branden door middel van positioneren is het veroveren van een plek in het brein van de 

consument waar hij zich het product, de dienst of de organisatie in gunstige zin zal herinneren. 

Opvallendheid van het merk, de positionering, is hiervoor van belang. “Positioneren houdt in 

dat men een bewuste keuze maakt voor een relatieve positie van het merk in kwestie 

(organisatie of product) in de perceptie van afnemers, ten opzichte van vergelijkbare 

concurrenten”.35 Positionering draagt dus bij aan de zichtbaarheid van het merk. Deskundigen 

op het gebied van merken zijn het er over eens dat je drie dingen moet doen voor een 

succesvolle positionering: 

- “Blootleggen van de identiteit; 

- Kijken waar de buitenwereld eigenlijk op zit te wachten; 

- Onderzoeken waar de concurrentie mee bezig is”. 36 

Branding concentreert zich vooral op de identiteit als uitgangspunt voor positionering.  

 

Imago 

Het uiteindelijke resultaat (het gerealiseerde beeld) van positioneren, is het merkimago. Het 

begrip imago werd in de 20e eeuw overgenomen uit de psychologie om het totaal aan mentale 

voorstellingen van een merk te duiden. In de communicatie is een vaak gehanteerde definitie 

van merkimago: “het door een groep consumenten gedeelde, subjectieve voorstellingsbeeld 

van een merk”.37  

 

Ook steden, regio’s en landen beschikken over een imago. De achtergrond van de 

beoordelende persoon en de context waarbinnen die beoordeling plaatsvindt, spelen een 

                                                 
33 Strijp, P & De Witte, V. (2003). Public branding: over de zin en onzin van merkenbeleid bij de overheid. Amsterdam: 
Kluwer.  
34 Mourits, J. (2008). Regiobranding en gebiedsmarketing. Een introductie voor het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Utrecht, 6 mei 2008. Utrecht: Berenschot. 
 
35 EURIB/ European Institute for Brand Management (200). Bibliotheek en kenniscentrum. Verkregen op 7-6-2009 van 
http://www.eurib.org/bibliotheek-kenniscentrum/kenniscentrum.html  
36 De Rue, B. (2009). Niemand zit te wachten op een allemansvriendje. C, 4, 4-6. 
37 EURIB/ European Institute for Brand Management (200). Bibliotheek en kenniscentrum. Verkregen op 7-6-2009 van 
http://www.eurib.org/bibliotheek-kenniscentrum/kenniscentrum.html 
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belangrijke rol. Het is daarom wenselijk om het perspectief van verschillende relevante groepen 

als uitgangspunt te nemen en niet alleen te volstaan met de reputatie onder een collectieve 

noemer van het publiek.38 Zo zullen bewoners heel anders tegen een regio aan kijken dan 

bezoekers. Een goede reputatie moet door de regio worden verdiend, hetgeen onder meer 

geschiedt door te voldoen aan de verwachtingen en behoeften van relevante doelgroepen. De 

specifieke voordelen van vestiging of investering moeten onder de aandacht van de doelgroep 

worden gebracht. Om onrealistische verwachtingen te voorkomen is het belangrijk om het 

imago waarheidsgetrouw te laten zijn, oftewel, om het aan te laten sluiten bij de 

daadwerkelijke identiteit. Dit werkt ook andersom: het komt regelmatig voor dat een doelgroep 

een beeld heeft dat niet overeenkomt met de aantrekkelijke werkelijkheid.39 Daarom is het van 

belang en nuttig de beeldvorming conform de werkelijkheid te beïnvloeden. 

 

Het imago van een regio is niet iets wat vanaf de fundamenten opgebouwd wordt. Er is al een 

reeds bestaand imago en dit imago is over het algemeen niet bewust of strategisch 

geconstrueerd, maar ontstaan door een samenloop van omstandigheden en keuzes in de 

geschiedenis.40 Een imago is dus niet compleet te managen, maar op de langere termijn kan er 

wel sturing en richting aan gegeven worden door positieve associaties aan de regio te 

koppelen.  

 

Hoe kan die beeldvorming nu worden gestimuleerd? Een breed en positief netwerk aan 

associaties zorgt immers voor een positieve houding en voorkeurspositie. Er zijn diverse 

instrumenten waarmee men kan sturen op associaties, waarvan de meest gebruikte naam, kleur 

en logo zijn. Die instrumenten worden verbonden met geheugenelementen zoals 

betekenissen, emoties, affecties en attitudes. Naast naam, kleur en logo zijn er veel meer 

instrumenten. Denig 41 noemt bijvoorbeeld gedeelde verhalen en emoties. Die creëren een 

gemeenschappelijk gevoel. Hierbij wordt ook wel gesproken over emotionele communicatie. 

Wil branding aansprekend zijn, dan zijn emotionele of prikkelende uitingen van groot belang. 

Op de rol van emoties en kernwaarden bij branding wordt nader ingegaan in paragraaf 2.1.4. 

 

                                                 
38 Lieshout & Van Woerkom, 2004 in Strijp, P & De Witte, V. (2003). Public branding: over de zin en onzin van 
merkenbeleid bij de overheid. Amsterdam: Kluwer. 
39 De Jong, J. (2006). Amsterdam en Rotterdam vanuit sportief perspectief.Een onderzoek naar de factoren die de 
plaats van sport in het citymarketingbeleid beïnvloeden. Tilburg: Universiteit van Tilburg. 
40 Duijvestijn, H.H. Van Ham, P., Van Kralingen, R., Van Bekkem, T., Melissen, J., & Olins, W. (2004). Branding NL: 
Nederland als merk. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming. 
41 Denig (Jaartal onbekend) in Strijp, P & De Witte, V. (2003). Public branding: over de zin en onzin van merkenbeleid 
bij de overheid. Amsterdam: Kluwer. 
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Stakeholders  

Een regio onderhoudt relaties met verschillende groepen of organisaties, deze worden ook wel 

stakeholders genoemd. Stakeholders zijn groepen relevante belanghebbenden die van belang 

zijn voor het voortbestaan van een organisatie.42 Omdat er veel geld gemoeid is met branding 

en een regio zich op vele onderdelen van de identiteit kan profileren, is branding afhankelijk 

van politieke prioriteiten. De politiek is hiermee maatgevend voor branding en niet andersom. 

Een succesvolle brandingstrategie zorgt daarom voor draagvlak bij bestuurders, politici en hun 

achterban. Het is daarom van belang om zowel tijdens de ontwikkeling van een nieuw profiel 

als tijdens het implementeren van de daaruit voortvloeiende activiteiten, juist ook bij hen 

betrokkenheid en draagvlak te creëren.43 

 

Naast de politiek spelen ook de bewoners van de regio een rol bij het succes van branding. Om 

de regio te profileren en haar producten te kunnen verkopen zijn trotse inwoners nodig. De 

inwoners moeten zich op hun gemeente of regio willen beroemen, het zijn de ambassadeurs 

van het merk. Op het moment dat inwoners trots zijn op hun regio zullen ze zich solidair voelen 

met het gebied en bereid zijn de handen uit de mouwen te steken om die ambassadeursrol te 

vervullen. 44 45 

 

Diverse auteurs benadrukken dat branding niet iets is waar alleen de locale overheid bij 

betrokken is. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle stakeholders van een 

gebied.46 47 Bij voorkeur vindt deze samenwerking plaats in een externe, nieuwe organisatie.48 

Het samen met stakeholders bouwen en onderhouden van een merk zorgt voor een grotere 

slagingskans van de branding. Daarnaast wordt het merk sterker als het niet direct gekoppeld is 

aan een politieke organisatie als de provincie, maar als de organisatie daarvan geplaatst is in 

een externe organisatie als een stichting.  

                                                 
42 Clarkson, 1995, in Wentink, I. (2006). Regiobranding. Richting een duurzame, relevante en onderscheidende 
positionering van Twente. Enschede: Universiteit Twente.  
43 Noordman, B.J. (2004). Cultuur in de citymarketing. Amsterdam: Reed Business. 
44 Ibid.  
45 Kader promotie en werkprogramma 2008 (2008). Promotie van Zeeland. Nieuwe Verbindingen in de promotie van 
Zeeland. Verkregen via de provincie Utrecht op 24-3-2009.  
46 Van Gelder, S. (2006). City Branding. How cities compete in the 21st century. Plaats en uitgever onbekend. 
47 BV De nieuwe aanpak (2009). Citymarketing en evenementen: onderzoek naar de organisatie van citymarketinjg en 
evenementen bij gemeenten ni Nederland. Breda: LCM Research & Consultancy 
48 Ibid. 
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2.1.4 De merkpiramide 

Berenschot49 heeft een merkpiramide ontworpen waar een aantal van de begrippen die met 

branding samenhangen in verhouding worden geplaatst – zie figuur 1 hieronder. Het 

merkconcept rust op een aantal fundamenten, te weten: 

- -De huidige identiteit, de in de toekomst gewenste identiteit, de identiteit waar 

beleidsbepalende instanties en respondenten naar streven;  

- -Huidige en toekomstige kenmerken die voor de doelgroepen bewoners, bedrijven en 

bezoekers onderscheidend zijn; 

- -De emotionele kernwaarden bij huidige en toekomstige bewoners, bezoekers en 

bedrijven.50 

 

 

Figuur 1. Merkpiramide van Berenschot .51 

Identiteit 

Een uitgebreide definitie van identiteit is te vinden in Strijp & De Witte52: “identiteit is een 

omschrijving van wat of wie men eigenlijk wil zijn, welke cultuur en normen men daarbij 

belangrijk vindt, welke relatie men zoekt met de doelgroep. Maar ook welke onderscheidende 

kenmerken men zowel instrumenteel als affectief bezit. Een identiteit bestaat dus uit 

verschillende dimensies.” Kenmerk van de identiteit is dat zij uitgaat van (een beschrijving van) 

de organisatie of het gebied zelf: de gedeelde waarden, de historie, de cultuur.  

Volgens Noordman53 zegt de regionale identiteit iets over wat een regio werkelijk is en waarin 

deze verschilt van andere. De identificerende kenmerken van een stad of regio moeten voldoen 

                                                 
49 Berenschot (2008) in Mourits, J. (2008). Regiobranding en gebiedsmarketing. Een introductie voor het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, 6 mei 2008. Utrecht: Berenschot. 
50 Buijs, J. & Mourits, M.H. (2008). Citymarketing Lelystad. Strategisch marketingplan Lelystad 2008-2020 Deel1. 
Utrecht: Berenchot.  
51 Berenschot, 2008, in Mourits, J. (2008). Regiobranding en gebiedsmarketing. Een introductie voor het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, 6 mei 2008. Utrecht: Berenschot. 
52 Strijp, P & De Witte, V. (2003). Public branding: over de zin en onzin van merkenbeleid bij de overheid. Amsterdam: 
Kluwer. pagina 21 
53 Noordman, B.J. (2004). Cultuur in de citymarketing. Amsterdam: Reed Business. 
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aan centrale, onderscheidende en permanente eigenschappen. De identiteit kan, volgens 

Noordman, in principe uit acht elementen zijn samengesteld: ligging, historie, uiterlijk, omvang, 

innerlijk, symboliek, gedrag en communicatie.  

De ligging en historie van een regio zijn onveranderlijke elementen van identiteit. Ook zijn er 

veranderlijke elementen: Zij veranderen op zijn snelst per generatie. Denk hierbij aan uiterlijk, 

omvang en innerlijk. De onveranderlijke, structurele elementen en de veranderlijke elementen 

tezamen vormen de duurzame en onderscheidende persoonlijkheid van een regio.54 55 De 

culturele identiteit bestaat uit aspecten van deze algemene identiteit die gerelateerd zijn aan 

kunst en cultureel erfgoed. De culturele identiteit is bij uitstek geschikt om een regio mee te 

profileren.56  

Daarentegen zijn symboliek, gedrag en communicatie juist zeer veranderlijk, waardoor zij 

slechts in zeldzame gevallen elementen van de regio-identiteit vormen. Met symbolen 

(bijvoorbeeld attributen, gebruikte symbolen en typische culturele manifestaties, kunst en 

cultureel erfgoed), gedrag (markante zich repeterende gebeurtenissen, maar ook beleid en het 

gedrag van de inwoners) en communicatie (verbale symbolen) geeft een gebied zijn 

persoonlijkheid bloot. Een al bestaande identiteit wordt hiermee slechts ingekleurd, niet 

gebouwd. Wijn57 geeft wel aan dat uitingen van kunst en cultuur niet gemist kunnen worden 

als middel voor het opfrissen van de identiteit.  

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de signalen naar buiten toe aansluiten bij de 

identiteit. Als dit niet het geval is, is het verlies van geloofwaardigheid het gevolg. 58 

Na het destilleren van de identiteit is het zaak te bepalen wat hier de onderscheidende 

elementen van zijn. Welke eigenschappen creëren een meerwaarde ten opzichte van de 

concurrent? Deze elementen kunnen als basis dienen voor het merkconcept. Dit heeft 

raakvlakken met het eerder besproken positioneren. Waar naast het blootleggen van de 

identiteit ook een bewuste keuze gemaakt moet worden voor de eigenschappen die 

meerwaarde creëren voor de doelgroepen. 

 

Doelgroepen  

Individuen krijgen op verschillende manieren te maken met een regio. Het ene moment is een 

persoon een ondernemer, op een ander moment een toerist. Een individu kan dus onderdeel 

zijn van verschillende doelgroepen. In de literatuur worden bewoners, bezoekers en bedrijven 

als belangrijke doelgroepen van een regio beschouwd. Zij bevinden zich zowel binnen als 

buiten de regio en zijn binnen de genoemde categorieën weer onder te verdelen. Het beeld 

                                                 
54 Wijn, C. (2003). Gemeentelijk cultuurbeleid – een handleiding. Den Haag: VNG uitgeverij. 
55 Noordman, B.J. (2004). Cultuur in de citymarketing. Amsterdam: Reed Business. 
56 Wijn, C. (2003). Gemeentelijk cultuurbeleid – een handleiding. Den Haag: VNG uitgeverij. 
57 Ibid.  
58 De Rue, B. (2009). Niemand zit te wachten op een allemansvriendje. C, 4, 4-6. 
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van een regio wordt onder meer bepaald door de gevoelswaarden en emotionele binding met 

een regio. Bewoners of voormalige bewoners kunnen andere gevoelens bij een streek hebben 

en er andere identiteiten aan toekennen dan personen die van buiten de regio komen. Tot de 

inwoners van een regio behoren ongeschoolde arbeiders, maar ook hoogopgeleiden zoals 

wetenschappers en doktoren. Zij kunnen zowel binnen als buiten de regio werken. Naast het 

werk hebben zij als inwoner behoefte aan een geschikt woon- en recreëerklimaat, ofwel een 

aantrekkelijke omgeving om te wonen, studeren, werken en ontspannen. Ondernemers kiezen 

voor een plek met geschoold personeel en mogelijkheden voor productie en handel. Hierbij 

speelt de bereikbaarheid, de infrastructuur binnen de regio en het gebied daar omheen ook 

een belangrijke rol. Toeristische bezoekers prefereren faciliteiten op het gebied van cultuur en 

vermaak ten behoeve van vrijetijdsbesteding. Zakelijke bezoekers hebben een afspraak, wonen 

een congres bij of willen iets (ver)kopen. Uiteindelijk gaat het er volgens Braun59 om dat een 

regio zo aantrekkelijk mogelijk wordt voor al deze verschillende doelgroepen. Deze 

aantrekkelijkheid van de regio moet worden uitgedragen, als ware het een merk, door middel 

van een gezamenlijke communicatiestrategie van publieke en private partijen, de 

stakeholders60 

 

Emotie en Kernwaarden 

Een regio heeft net als een mens een waardesysteem, een persoonlijkheid. “Een waarde is een 

duurzame overtuiging dat een bepaalde gedragswijze of een ultieme bestaanswijze persoonlijk 

of sociaal te verkiezen is boven een tegenovergestelde gedrags- of zienswijze.”61 Waarden 

beïnvloeden ons oordeel, de keuzes die we maken en de handelingen die we verrichten. Ze 

beïnvloeden ons gedrag in sterke mate en vormen het centrale kenmerk van ons zelfbeeld, 

onze identiteit. Het waardesysteem is de kern, het DNA van het merk. De basis voor een 

succesvolle brandingstrategie vormt het eigen karakter, dat met behulp van dit 

waardensysteem wordt uitgedragen. 

 

                                                 
59 Braun (2002), in De Jong, J. (2006). Amsterdam en Rotterdam vanuit sportief perspectief.Een onderzoek naar de 
factoren die de plaats van sport in het citymarketingbeleid beïnvloeden. Tilburg: Universiteit van Tilburg. 
 
60 Duijvestijn, H.H. Van Ham, P., Van Kralingen, R., Van Bekkem, T., Melissen, J., & Olins, W. (2004). Branding NL: 
Nederland als merk. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming. 
61 Van Eck, M. Willems, N. & Leenhouts, E. (2008). Internal Branding in de pratijk. Het merk als kompas. Pearson 
Education Benelux bv. Amsterdam. 
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Er worden vier soorten waarden onderscheiden62 63:  

- impressieve waarden: zijn gericht op zelfperceptie; de gevoelens die een merk oproept 

tijdens het gebruik ervan. 

- expressieve waarden: hebben betrekking op onze relatie tot anderen en hoe we door 

anderen gezien willen worden, bijvoorbeeld de symbolische merkbetekenissen die een 

persoon belangrijk vindt voor zichzelf en die hij met behulp van het merk naar zijn 

sociale omgeving wil uitdrukken. 

- eindwaarden: de ideaalvoorstellingen van het persoonlijk leven waarmee het merk in 

verband wordt gebracht. 

- maatschappelijke waarden: de ideaalvoorstellingen met betrekking tot onze 

leefomgeving en de maatschappij waarmee we het merk associëren.  

Merken worden geladen met waarden. We ontwikkelen een relatie met merken als deze een 

waardepatroon hebben dat ons aanspreekt of ons op een andere manier raakt.  

 

Merkconcept 

De bovenste laag, de top van de piramide, die de opbouw van het merk weergeeft, bestaat uit 

het merkconcept zelf. De opbouw van het merk begint aan de basis, met een eigen, duidelijk 

onderscheidende identiteit. Door associaties rondom het merk sluit het merk aan bij de 

belevingswereld van de doelgroep. De naam van het merk roept een bepaalde belevingswereld 

op. Het zorgt ervoor dat mensen direct een beeld krijgen van wat het merk voor hen kan 

betekenen Daarnaast heeft een sterk merk een voorkeurspositie in de (keuze) gedachten van de 

doelgroep. Dit is vaak een gevoel, gebaseerd op de activiteiten die vanuit de merkgedachte (en 

alle concepten uit de piramide) gebaseerd zijn.64  

  2.2   Cultuur en branding 

Nu duidelijk is wat branding inhoudt en wat ermee bereikt kan worden, is het interessant om te 

onderzoeken welke rol cultuur speelt bij branding. Dat cultuur al lang gebruikt wordt bij 

branding wordt hieronder duidelijk. Tevens wordt het begrip creatieve klasse, een belangrijke 

doelgroep voor veel overheden en organisaties, geïntroduceerd en nader geduid. In 

beleidsstukken wordt cultuur vaak onderverdeeld in: kunsten, historisch erfgoed, media, 

(bibliotheken).  

 

                                                 
62 Roothart, H. & Van der Pol, W. (2002). Van trends naar brands. Amsterdam: Kluwer. 
63 Strijp, P & De Witte, V. (2003). Public branding: over de zin en onzin van merkenbeleid bij de overheid. Amsterdam: 
Kluwer. 
64 Buijs, J. & Mourits, M.H. (2008). Citymarketing Lelystad. Strategisch marketingplan Lelystad 2008-2020 Deel1. 
Utrecht: Berenchot. 
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Vanaf de renaissance is cultuuraanbod steeds in meer of mindere mate als instrument gebruikt 

voor een gunstig imago van een stad of regio.65 Aan het eind van de vorige eeuw is deze relatie 

vrij onverwacht weer opgebloeid. Steden werden er zich, volgens Bianchini66, van bewust dat 

sport en cultuur ingezet kunnen worden als middel om nieuwe inwoners aan te trekken en deze 

krijgen hierdoor in toenemende mate aandacht in stedelijke vernieuwingsprojecten. In 

diezelfde periode is cultuurhistorisch erfgoed een factor van betekenis geworden. Het stedelijk 

erfgoed was na de vele en grootschalige restauraties van na de Tweede Wereldoorlog een 

onderdeel van het dagelijks leven geworden en daarmee een bron voor sociale cohesie. 

Daarnaast bleek dat gerestaureerd en goed onderhouden erfgoed, naast cultuur en natuur een 

belangrijke factor is bij het trekken van toeristen. Deze toeristen dragen in hoge mate bij aan de 

economie.67 

 

Creatieve klasse 

Hiernaast speelt nog een andere ontwikkeling. De westerse (kapitalistische) samenleving is in 

een nieuwe fase gekomen waarbij de drijvende kracht achter de economie niet slechts 

technologisch of organisatorisch is, maar ook menselijk. De westerse economie ontwikkelt zich 

langzaam van een diensteneconomie naar een economisch model waarbij informatie 

voorwaardelijk is voor een succesvolle economische ontwikkeling. Informatie en innovatie zijn 

sleutelwoorden die de kernwaarden van deze ‘informatie economie’ vormen. 

Hierbij is vooral de zogeheten creatieve klasse van belang. Er zijn verschillende definities van de 

creatieve klasse. De meest gehanteerde definitie van creatieve bedrijfstakken is die van Allen 

Scott.68 Creatieve industrieën zijn bij hem niet alleen culturele dienstverlening zoals 

theaterproducties of exposities in musea, maar ook creatieve productie in de maakindustrie. 

Voorbeelden hiervan zijn de productie van meubels (design), kleding (mode), grafische 

vormgeving, reclame en architectuur. Toegepast op Nederland zou de creatieve industrie, 

volgens de definitie van Scott, verantwoordelijk zijn voor circa 9% van de werkgelegenheid. Het 

begrip creatieve klasse is afkomstig van Richard Florida69, auteur van het invloedrijke boek The 

rise of the creative class. Bij hem bestaat de creatieve klasse uit mensen die creatief zijn en 

innovatieve ideeën hebben. Bij de creatieve klasse telt Florida niet alleen schrijvers, 

modeontwerpers, grafisch ontwerpers, musici, acteurs, componisten, schilders, beeldhouwers, 

fotografen, dansers, regisseurs en artiesten, maar ook ICT’ers, wiskundigen, architecten, 

ingenieurs, medici, sociale wetenschappers en onderwijzers. Zelfs managers, financiële en 

                                                 
65 Noordman, 2004.  
66 Bianchini, 1993 in De Jong, J. (2006). Amsterdam en Rotterdam vanuit sportief perspectief. Een onderzoek naar de 
factoren die de plaats van sport in het citymarketingbeleid beïnvloeden. Tilburg: Universiteit van Tilburg. 
67 Noordman, B.J. (2004). Cultuur in de citymarketing. Amsterdam: Reed Business. 
68 Allen Scott, 2000, in Marlet, G.A. & Woerkens, C.M.C.M. (2004). Het economisch belang van de creatieve klasse, 
Economisch Statistische Berichten, 4435, 280-283. 
69 Richard Florida, 2004, in Marlet, G.A. & Woerkens, C.M.C.M. (2004). Het economisch belang van de creatieve klasse, 
Economisch Statistische Berichten, 4435, 280-283. 
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commerciële experts, juristen en technici behoren tot Florida’s creatieve klasse. Als die ruime 

definitie van Florida op de Nederlandse data wordt toegepast, ontstaat een verzameling van 

creatieve banen die in 2003 34,6% van de totale werkgelegenheid uitmaakte.70 Vaak wordt de 

creatieve klasse in verband gebracht met een hoogopgeleide bevolking. De creatieve klasse 

levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkingskracht van een stad. Met name de productie 

aan podiumkunsten in de stad, en de conservering en accentuering van historisch erfgoed zijn 

aantoonbaar van belang. Met name voor mensen met een hoge opleiding zijn een groot 

aanbod van podiumkunsten en veel historisch erfgoed aantrekkelijk.71 En die hoogopgeleiden 

zijn weer erg belangrijk voor de lokale economie.  

 

De aanwezigheid van de creatieve klasse is dus een indicator voor een aantrekkelijk klimaat 

voor hoogopgeleiden. De creatieve klasse zelf wordt aangetrokken door een kleinschalig, 

alternatief aanbod aan kunst en cultuur en niet door grote evenementen.72 Een belangrijk 

aspect van moderne planologie is het promoten van creatieve, aansprekende omgevingen om 

deze creatieve professionals aan te trekken.73 Gebieden die binnen het imago elementen als 

cultuur, socialiteit en creativiteit hebben, zijn aantrekkelijk voor de creatieve klasse.  

 

In de jaren ’90 werd door steden en regio’s het imago van technologie ingezet om mensen en 

bedrijven aan te trekken. Dit werd echter al snel een serieproductie van (inwisselbare) 

brandingstrategieën waarbij het doel, onderscheiden, natuurlijk niet bereikt werd. Het gevaar 

bestaat dat dit ook kan gebeuren bij het nu alom gelauwerde imago van culturele en creatieve 

industrie (Evans, 2003). Wil branding succesvol zijn, dan moet ingezet worden op unieke en 

onderscheidende elementen van de identiteit. Daarbij moet worden opgemerkt dat universeel 

herkenbare elementen ook nodig zijn om een aantrekkelijk imago te hebben (Rennen, 2007). 

Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van het voorbeeld van een winkelstraat. Een 

winkelstraat wordt aantrekkelijk door kleine, bijzondere winkels. In deze straat moeten echter 

ook een Albert Heijn, Blokker en Etos aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat men überhaupt in 

deze straat komt, voor de dagelijkse boodschappen.  

 

Dit betekent voor steden en regio’s dat zij zich moeten buigen over hun unieke culturele 

identiteiten als zij onderscheidend willen zijn. De meest stabiele elementen van de culturele 

identiteit zijn de kunstgeschiedenis en cultuurhistorie. Met deze elementen zijn de meeste 

                                                 
70 Marlet, G.A. & Woerkens, C.M.C.M. (2004). Het economisch belang van de creatieve klasse, Economisch Statistische 
Berichten, 4435, 280-283. 
71 Marlet, G.A. & Woerkens, C.M.C.M. (2004). Het economisch belang van de creatieve klasse, Economisch Statistische 
Berichten, 4435, 280-283. 
72 Vanolo, A. (2008). The image of the creative city, some reflections on urban branding in Turin. Cities, 25, 370-385. 
73 Ibid.  
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regio’s te weinig bekend. Zij zoeken het in een nieuwe architectuur en in culturele festivals. 

Deze leveren echter slechts een beperkte bijdrage aan de culturele identiteit.74  

  2.3   Evenementen en branding  

Een belangrijk visitekaartje voor het culturele aanbod in veel steden en regio’s is de grote 

evenementen die dit aanbod onder de aandacht brengen bij een groot publiek.  

 

Regelmatig trachten steden en gebieden zich te (her)positioneren door middel van grote, 

internationale evenementen. Rennen75 noemt dit event based place selling¸waarmee hij aan wil 

geven dat deze evenementen gebruikt worden om plaatsen op de kaart te zetten. Spectaculaire 

evenementen worden aangetrokken om de trots van de inwoners te vergroten, media 

aandacht te genereren en toeristen en bedrijven te trekken. De Europese Culturele Hoofdstad is 

een evenement dat is opgezet om steden de mogelijkheid te geven hun culturele 

aantrekkelijkheid zichtbaar te maken voor een internationaal publiek.76 Het evenement wordt 

vaak gezien als een kwaliteitsmerk dat de status van culturele stad kan versterken. De 

organisatie hiervan zet vaak in op het ontlokken van goede herinneringen77, op het vastzetten 

van positieve herinneringen in het collectieve geheugen. 

 

Culturele Hoofdstad kan gezien worden als een cultureel publieksevenement. Een cultureel 

publieksevenement is ‘een culturele gebeurtenis met een begin- en een einddatum die op één 

of verscheidene locaties plaatsvindt en voor het algemeen publiek toegankelijk is.’78 Maar 

hiermee is niet alles gezegd. Een dekkende definitie lijkt te zijn: ‘een op initiatief van private 

organisatie of overheidsorgaan niet-regulier geprogrammeerde, incidentele of jaarlijks 

terugkerende culturele gebeurtenis op het gebied van kunst en cultureel erfgoed met een 

projectmatig karakter, die voor het algemeen publiek toegankelijk is’.79 

 

Van een lokaal theaterfestival tot de Europese Culturele Hoofdstad: de grote, eenmalige 

culturele evenementen krijgen de meeste aandacht.80 Men kan er van uitgaan dat deze 

evenementen kunnen helpen om van de gebieden waar de evenementen georganiseerd 

worden, het cultureel imago te verbeteren. Dit creëert vervolgens een specifieke motivatie voor 

bezoekers om na het evenement herhaaldelijk naar de locatie terug te komen. Eenmalige 

culturele evenementen worden steeds meer onderwerp van lokaal economische beleid en 

                                                 
74 Noordman, B.J. (2004). Cultuur in de citymarketing. Amsterdam: Reed Business. 
 
75 Rennen, W. (2007). CityEvents: Place Selling in a Media Age. Amsterdam: Vossiuspers.  
76 Ibid. 
77 Ibid 
78 Hilberink, R. (2006) The Gergiev Festival Formula: Success, Struggle & Survival. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
79 Ibid. 
80 Richards, 1990, in Noordman, B.J. (2004). Cultuur in de citymarketing. Amsterdam: Reed Business. 
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worden met name ingezet in de strijd om toeristen te trekken. Dit positieve effect is echter maar 

van korte duur. Eenmalige, grote evenementen hebben daarmee een minder blijvend effect 

dan bijvoorbeeld jaarlijkse evenementen.81 

 

Co-branding 

De achterliggende gedachte bij het gebruiken van evenementen om het imago van een stad of 

gebied te verbeteren, is het overbrengen van elementen van het imago van het evenement op 

het imago van de stad of het gebied.82 Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij sponsoring. Door het 

koppelen van een merk aan een sportteam verwacht de sponsor dat aspecten van het team 

overgedragen worden op het merk. Dit wordt ook wel co-branding genoemd. Deze 

verwachting wordt ook door literatuur gesteund. Rao en Ruekert83 definiëren co-branding als 

een merkalliantie die een lange of korte termijnassociatie met zich mee brengt door de 

combinatie van twee of meer individuele merken, producten of specifieke eigendomsaspecten.  

 

Succesvolle co-branding vindt plaats wanneer twee merken zo geassocieerd worden dat 

aspecten van het imago van het ene merk overgedragen worden aan het gekoppelde merk. 

Onderzoek naar co-branding wijst uit dat de mate waarin de twee gekoppelde merken passend 

zijn, samenhangt met de sterkte van de associatie tussen de twee merken.84 Ook uit recent 

onderzoek in Nederland is gebleken dat de mate waarin de merken passend zijn een 

belangrijke voorwaarde is voor de overdracht van merkassociaties.85 Volgens deze theorie moet 

een plaats dus gastheer zijn voor evenementen die aansluiten bij het imago van de plaats, en 

vice versa. Een tweede belangrijke voorwaarde voor succesvolle co-branding is dat beide 

merken een zeker mate van bekendheid genieten. Om een evenement effect te laten hebben 

op het merk van een locatie is het belangrijk dat de consument door heeft dat een evenement 

en een locatie gekoppeld zijn. Volgens Xing en Chalip86 wordt informatie intensiever verwerkt 

als men actief met een product of merk bezig is. Betrokkenheid (bij het evenement) is daarom 

van belang. Alleen door bewust om te gaan met de keuze welke evenementen binnen te halen, 

kan een imago van de locatie versterkt worden. Dit is een belangrijk en krachtig strategisch 

instrument.  

 

                                                 
81 Hilberink, R. (2006) The Gergiev Festival Formula: Success, Struggle & Survival. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
82 Abratt, R., Motlana, P. (2002), Managing co-branding strategies: global brands into local markets, Business Horizons, 
45, 43-50.  
83 Rao en Ruekert, 1994 in Xing, X. & Chalip, L. (2006). Effects of hosting a sport event on destination brand: a test of 
con-branding and match-up models. Sport Management Review, 9, 49-78. 
84 Lafferty, 2004 Xing, X. & Chalip, L. (2006). Effects of hosting a sport event on destination brand: a test of con-
branding and match-up models. Sport Management Review, 9, 49-78. 
85 York, 2009 in De Bruin, W. (2009). Gek van merken. C, 4, 7.  
86 Xing, X. & Chalip, L. (2006). Effects of hosting a sport event on destination brand: a test of con-branding and match-
up models. Sport Management Review, 9, 49-78. 
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In dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe, tegen de achtergrond van de opkomst van de regio en 

regio-branding, het concept branding en de processen en strategieën die daarmee 

samenhangen, kunnen worden begrepen (2.1), toegepast op cultuur (2.2) en op culturele 

evenementen (2.3). In het volgende hoofdstuk wil ik deze inzichten toepassen bij mijn 

empirisch onderzoek naar branding van de provincie Utrecht en de mogelijkheden om hierbij 

Culturele Hoofdstad als evenement in te zetten. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat culturele evenementen belangrijk worden gevonden 

omdat:  

- ze van invloed zijn op het imago; 

- ze belangrijk zijn voor sociale cohesie en trots op de eigen omgeving; 

- ze een positief economische effect kunnen hebben.87 

 

  2.4   Centrale begrippen bij de analyse van branding 

Nu het theoretisch kader geschetst is, is het mogelijk te benoemen welke concepten relevant 

zijn om de Utrechtse situatie te analyseren.  

 

Naast dat Culturele Hoofdstad een groot evenement is, wordt het ook als merk gezien. Op 

grond van hierboven genoemde theorieën kan worden aangenomen dat een groot evenement 

als Culturele Hoofdstad een rol kan spelen bij branding.  

 

Bovenstaand hoofdstuk toont een aantal begrippen gerelateerd aan branding, de werking en 

de onderlinge samenhang van deze begrippen. Deze begrippen zijn van belang voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen, maar beschrijven enkel de theoretisch ideale situatie 

en niet de feitelijke situatie. Daartoe zal in het volgende hoofdstuk een analyse plaats vinden 

die inzicht geeft waar de provincie staat met betrekking tot branding van het gebied provincie 

Utrecht. Ten behoeve van deze analyse volgt hieronder een korte samenvatting van de 

besproken concepten.  

 

Een mechanisme dat relevant kan zijn bij het gebruiken van Culturele Hoofdstad voor branding 

is co-branding. Hierbij worden positieve eigenschappen van het merk Culturele Hoofdstad 

gekoppeld aan het merk provincie Utrecht. De mate waarin de merken passend een belangrijke 

voorwaarde is voor de overdracht van merkassociaties.88 

                                                 
87 BV De nieuwe aanpak (2009). Citymarketing en evenementen: onderzoek naar de organisatie van citymarketinjg en 
evenementen bij gemeenten in Nederland. Breda: LCM Research & Consultancy 
88 Lafferty, 2004 Xing, X. & Chalip, L. (2006). Effects of hosting a sport event on destination brand: a test of con-
branding and match-up models. Sport Management Review, 9, 49-78. 
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De identiteit van de regio is belangrijk. Identiteit ligt ten grondslag aan branding en aan een 

succesvolle co-branding. De in dit onderzoek gebruikte definitie van identiteit is: “identiteit is 

een omschrijving van wat of wie men eigenlijk wil zijn, welke cultuur en normen men daarbij 

belangrijk vindt, welke relatie men zoekt met de doelgroep. Maar ook welke onderscheidende 

kenmerken men zowel instrumenteel als affectief bezit. Een identiteit bestaat dus uit 

verschillende dimensies.” 89 

Uit de theorie blijkt dat het voor co-branding belangrijk is dat de verschillende merken een 

zekere mate van overlap hebben. Vanwege het culturele karakter/de identiteit van Culturele 

Hoofdstad zal dit gaan om een overlap met de culturele identiteit van de provincie Utrecht.  

Om een sterk merk te worden is het kiezen van onderscheidende eigenschappen belangrijk. 

Onderscheidende eigenschappen zijn elementen die meerwaarde creëren voor de doelgroep 

ten opzichte van de concurrent. Op dit aspect wordt ingegaan in deelvraag 4 van het 

onderzoek. Bij het ontwikkelen van het merk is het belangrijk om een waarheidsgetrouw imago 

te creëren. Hierbij komt het uiteindelijke imago overeen met de verwachtingen van de 

doelgroep.90 Een regio onderhoudt relaties met verschillende groepen of organisaties, deze 

worden ook wel stakeholders genoemd. Stakeholders zijn groepen relevante belanghebbenden 

die van belang zijn voor het voortbestaan van een organisatie.91 

                                                 
89 Strijp, P & De Witte, V. (2003). Public branding: over de zin en onzin van merkenbeleid bij de overheid. Amsterdam: 
Kluwer. pagina 21 
90 De Rue, B. (2009). Niemand zit te wachten op een allemansvriendje. C, 4, 4-6. 
91 Clarkson, 1995, in Wentink, I. (2006). Regiobranding. Richting een duurzame, relevante en onderscheidende 
positionering van Twente. Enschede: Universiteit Twente.  
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 3.  ANALYSE  

Het theoretisch kader waarbinnen de verschillende begrippen uit de hoofd- en deelvragen 

geplaatst moeten worden is nu helder. Voor de beantwoording is het echter belangrijk om ook 

informatie uit andere bronnen te betrekken: beleidsstukken en de mening van betrokkenen en 

experts. Daarnaast wordt gekeken of er een koppeling te maken valt met het beschreven 

theoretisch kader. Hiertoe wordt in de analyse een aantal beleidsstukken tegen het licht 

gehouden. Daarnaast wordt de mening van een achttal respondenten hierin geschetst. Deze 

respondenten zijn (politiek) bestuurders, experts op het gebied van branding en 

vertegenwoordigers van de culturele sector.  

 

Achtergrond 

Utrecht is één van de twaalf provincies van Nederland. Utrecht bestaat uit 29 gemeenten. De 

provincie Utrecht heeft ongeveer 1.2 miljoen bewoners, waarvan 25% in Utrecht en 12% in 

Amersfoort.  

 

Het bestuur van de provincie Utrecht bestaat uit Provinciale Staten (PS), Gedeputeerde Staten 

(GS) en de commissaris van de Koningin (cvdK). De 47 leden van PS worden iedere 4 jaar 

rechtstreeks gekozen door de inwoners van de provincie. Zij vormen het algemeen bestuur. PS 

benoemen de gedeputeerden (in Utrecht 6), die samen met de commissaris van de Koningin 

het dagelijks bestuur, het college van gedeputeerde staten vormen. De Koningin benoemt op 

aanbeveling van PS de cvdK. PS bepalen het beleid in grote lijnen en stellen daarvoor de 

budgetten vast. De rol van GS is vergelijkbaar met die van het college van Burgemeester en 

Wethouders in een gemeente. GS bereiden besluiten voor en zorgen voor de uitvoering. PS 

controleren GS hierin.92  

 

  3.1   Analyse van beleidsstukken 

Voor deze analyse zijn diverse beleidsstukken van de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht 

en de Vrede van Utrecht geanalyseerd. In al deze analyses staan ambities, plannen of doelen 

met betrekking tot branding, cultuur of Culturele Hoofdstad geformuleerd. Hierbij wordt 

specifiek gekeken naar geformuleerde doelstellingen en bijbehorende strategieën.  

 

3.1.1 Provincie 

De belangrijkste bron voor het achterhalen van de doelstellingen van de provincie is het 
                                                 
92 (www.provincie-utrecht.nl) verkregen op 02-07-2009 
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collegeprogramma. Dit is het meerjarenplan dat het college aan het begin van zijn periode 

opstelt. In het collegeprogramma staat voor alle afdelingen beschreven welke doelen er 

komende jaren gehaald moeten worden en daarmee dient het programma als blauwdruk voor 

vele beleidsstukken die gedurende de collegeperiode worden geschreven. De missie van de 

provincie voor de periode 2007-2011 staat als volgt geformuleerd: 

 

“Wij maken van Utrecht een excellente provincie. Een topregio voor ondernemers. Een gebied 

waar mensen graag wonen en werken. Een provincie waar nog ruimte is om te genieten van 

natuur en landschap. Om dit te bereiken, kiezen we voor een aanpak met oog voor 

duurzaamheid en kwaliteit. Wij voeren dit beleid uit met onze partners: de Utrechtse 

gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Samen maken we Utrecht 

mooier!”93 

 

Wanneer deze missie nader wordt bekeken heeft het college nadrukkelijk een gewenst imago 

van de provincie als gebied geformuleerd:  

 

“Utrecht is een excellente provincie die ruim baan geeft aan kennis en creativiteit. Een 

economische topregio en cultuurhistorisch hart van Nederland. Een gebied waar mensen graag 

wonen en werken. Een provincie waar volop ruimte is om te genieten van natuur en 

landschap.94 

Dit omschreven imago voor het gebied is nog geen realiteit maar een, zoals gezegd, gewenst 

imago. Het beeld dat de buitenwereld op dit moment van de provincie heeft, is versnipperd.95 

 

Om aan te sluiten bij de discussie binnen de literatuur over branding versus marketing kan over 

het bovenstaand imago opgemerkt worden dat hier sprake is van een marketingstrategie. Er 

wordt uitgegaan van een imago dat de consument/doelgroep heeft van de provincie, zonder 

stil te staan bij de identiteit. Hier ligt een opgave voor de afdeling communicatie. Door middel 

van het programma Profiel van Utrecht 2040 wordt er samen met stakeholders gezocht naar de 

gewenste identiteit voor de komende jaren, het uitgangspunt voor de strategische 

positionering van de provincie.Bij dit profiel zal passend profileringsmateriaal ontwikkeld 

worden. Hieronder valt ook (een campagne voor) regiobranding. Dit nieuwe profiel gaat de 

basis vormen voor een nieuw merkconcept van de provincie Utrecht als gebied. Het vervult de 

functie van gewenste identiteit als men kijkt naar de merkpiramide van Berenschot (2008), zoals 

beschreven in het theoretisch kader. Het nadenken over een gewenste identiteit als basis voor 

                                                 
93 Provincie Utrecht (2007a). Besturen met hart voor de toekomst. Samen maken wij Utrecht mooier. Programma van het 
college van Gedeputeerde Staten, 2007-2011. Utrecht: Provincie Utrecht.  
94 Provincie Utrecht (2008c). Zichtbaar en toegankelijk beleidskader communicatie provincie Utrecht 2008-2011. 
Utrecht: Provincie Utrecht. 
95 Ibid. 
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branding is belangrijk in het licht van de huidige situatie waarbij het imago van de provincie 

Utrecht versnipperd is.96  

 

Stakeholders 

Op het nationaal congres citymarketing & evenementen dat op 8 juni j.l. gehouden is, werd 

benadrukt dat het verstandig is om de politiek en de politieke organisatie los te koppelen van 

het gebied dat men wil promoten. Het is wenselijker om te werken met een soort stuurgroep 

bestaande uit alle stakeholders.97 In dit licht zijn de discussies die in het kader van het profiel 

2040 gehouden worden een goede zet. Verschillende betrokken partijen denken samen over en 

werken samen aan de gewenste identiteit van de provincie Utrecht. Een dergelijke groep 

belanghebbenden zou ook de volgende stappen in de branding van de provincie Utrecht 

moeten begeleiden. Volgende stappen in de vormgeving van het merk provincie Utrecht zijn 

het bepalen van onderscheidende eigenschappen, de doelgroepen en de emotionele 

kernwaarden. Nu lijkt dit nog voornamelijk een taak van de provincie en niet van een externe 

organisatie waarin belanghebbenden samenwerken.  

 

De Staat van Utrecht 

Naast onderzoek naar de gewenste identiteit doet de provincie Utrecht tweejaarlijks onderzoek 

naar de belangrijkste kwaliteiten van de provincie. Dit onderzoek heet De Staat van Utrecht en is 

voor het laatst verschenen in 2008.98 Dit periodieke onderzoek speelt een belangrijke rol bij het 

ontwikkelen van een strategie en het profiel voor de langere termijn (Utrecht 2040). Uit De staat 

van Utrecht 2008 blijkt dat de kwaliteit van de leefomgeving in Utrecht over het algemeen 

goed is. Inwoners en bedrijven zijn doorgaans tevreden over de woon- en werkkwaliteiten in 

Utrecht. Inwoners zijn bijvoorbeeld tevreden over de aanwezige medische en culturele 

voorzieningen en over de publieke en de dagelijkse voorzieningen in de buurt. Het huidige 

aanbod van culturele voorzieningen schiet echter enigszins te kort in verhouding tot de 

veranderde behoefte aan passieve en actieve culturele participatie. Verder is de Utrechtse 

bevolking minder tevreden over de aanwezige groenvoorzieningen. Kortom, er bestaat in 

Utrecht draagvlak voor meer culturele en groene voorzieningen.  

 

                                                 
96 Provincie Utrecht (2008c). Zichtbaar en toegankelijk beleidskader communicatie provincie Utrecht 2008-2011. 
Utrecht: Provincie Utrecht. 
97 BV De nieuwe aanpak (2009). Citymarketing en evenementen: onderzoek naar de organisatie van citymarketinjg en 
evenementen bij gemeenten in Nederland. Breda: LCM Research & Consultancy 
98 Provincie Utrecht (2008a). De Staat van Utrecht. Duurzaamheidsmeting 2008. Utrecht: Provincie Utrecht.  
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Dat er meer culturele voorzieningen gewenst zijn, komt ook terug in het ontwikkelingstraject 

naar het nieuwe Profiel 2040. Volgens het congrespaper Samen op weg naar 204099, streeft het 

bestuur naar een provincie:  

- “Waarin het specifieke Utrechtse landschap duurzaam behouden wordt; 

- Waarin voor iedereen die er wil wonen kwalitatief goede woonruimte beschikbaar is; 

- Waarin iedereen die er woont, kan werken in een passende baan of onderwijs kan 

volgen dat aansluit bij de eigen talenten; 

- Die bereikbaar is, met auto, fiets of openbaar vervoer; 

- Waarin inwoners zich lichamelijk en geestelijk gezond voelen en waar kwalitatief goede 

en toegankelijke zorg functioneert;  

- Met diversiteit van ecologische rijkdom en een goed milieu;  

- Waarin de kracht van de Utrechtse regio (kennis en kwaliteit) tot zijn recht komt en 

waarin innovatie en creativiteit volop kansen krijgen; 

- Met een goed en gevarieerd aanbod van kunsten en toeristische activiteiten en met 

behoud van cultureel erfgoed. “ 

  

Door de veelheid aan doelen die gebaseerd zijn op de Staat van Utrecht, bestaat het risico dat 

er weinig tot niets verandert aan de huidige gebrekkige afstemming en samenwerking tussen 

afdelingen; het versnipperde beeld blijft uitgedragen worden. Voor een succesvolle 

positionering is het belangrijk om onderscheidende eigenschappen te kiezen die meerwaarde 

hebben ten opzichte van de eigenschappen van andere regio’s. Door geen, of onvoldoende 

keuzes te maken, is onderscheidend zijn erg moeilijk.  

 

Versnipperd beeld 

Naast Profiel 2040 zijn er binnen de provincie verschillende programma’s en afdelingen ook 

bezig met toekomstvisies en profielen voor de provincie. Zij hebben echter verschillende 

uitgangspunten en doelen. Zo wil Europa-strategie op het Europese toneel zichtbaar zijn om de 

provinciale doelen te realiseren. De evenementenkalender gaat ook in op internationale 

profilering, maar dan door middel van evenementen op het gebied van sport en cultuur. Het 

‘Beleidsprogramma Vrije tijd’ heeft vooral een economisch doel en richt zich op het aantrekken 

van meer cultuurhistorische en zakelijk toeristen. Het ‘Actieprogramma duurzaamheid’ en het 

‘Programma Klimaat op orde’ streeft vooral naar een duurzaam merk van de provincie. 

Daarnaast zijn er ook nog gebiedsprogramma’s, bijvoorbeeld ‘Agenda Vitaal Platteland’.100  

                                                 
99 Provincie Utrecht (2008b) Samen op weg naar 2040! Over een duurzame ontwkkeling van de provincie Utrecht. 30 en 31 
oktober 2008 MediaPlaza Jaarbeurs Utrecht. Utrecht, Provincie Utrecht. 
100 Provincie Utrecht (2009c). Een merkstrategie voor de provincie Utrecht. Voor een onderscheidende identiteit en 
concurrentiekracht op weg naar 2040. Plan van aanpak. Utrecht: Provincie Utrecht. 
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Uit de interviews (PU2) is gebleken dat er weinig afstemming is tussen de merkbouwende 

activiteiten van al deze onderdelen. Dit werkt een versnipperd beeld van de provincie, waar 

men juist vanaf wil, in de hand: is de provincie Utrecht nu een groene, duurzame regio of een 

provincie vol toeristen waar altijd grote evenementen plaatsvinden? Een organisatiebreed 

gedeeld merk kan zorgen voor een eenduidig beeld. Het is echter nog niet zeker of het te 

formuleren profiel dat als uitgangspunt voor regiobranding zal dienen politiek en 

organisatiebreed draagvlak zal vinden. Daarnaast is het de vraag of de factor cultuur 

opgenomen wordt in dit nieuwe profiel.  

Indien cultuur niet terug zou komen in het profiel dat als uitgangspunt dient voor de branding 

van de provincie Utrecht krijgt cultuur geen plek in het merk provincie Utrecht. In dit geval 

werkt het culturele element van Culturele Hoofdstad niet versterkend op het merk provincie 

Utrecht .Want zoals beschreven in de theorie over co-branding is een overlap tussen de twee 

merken, in dit geval op cultuur, nodig om te kunnen profiteren van elkaars positieve imago 

merkassociaties.101 Het culturele profiel dat in 2018 aangenomen wordt, zou als eenmalige 

prestatie gezien kunnen worden en niet als structurele eigenschap van de regio waarmee van 

de mogelijke positieve, imago versterkende effecten veel minder geprofiteerd kan worden.  

Het is van belang dat er bij bepaling van de gewenste identiteit en daarmee samenhangend bij 

de onderscheidende eigenschappen van de provincie Utrecht keuzes worden gemaakt. Door 

keuzes te maken kan men tot een focus in het merk komen en tot een minder versnipperd 

beeld.  

 

3.1.2. Samenwerking met de gemeente Utrecht 

De provincie en de gemeente Utrecht werken samen binnen de kandidaatstelling voor 

Culturele Hoofdstad. Waarom deze samenwerking? De afdeling culturele zaken van de Dienst 

Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Utrecht motiveert dit als volgt: “Een nauwe 

samenwerking tussen stad en regio draagt volgens de vigerende Europese criteria bij aan een 

sterkere uitgangspositie als potentiële Europese Culturele Hoofdstad”.102 Dit, tezamen met de 

aanzienlijke som geld die de provincie meebrengt, verklaart de samenwerking vanuit 

gemeentelijk oogpunt.  

 

Dit brengt echter wel een andere vraag met zich mee: welk doel heeft de provincie met het 

ondersteunen van de gemeente? Dit staat nergens concreet geformuleerd. Het is aannemelijk 

dat de provincie verwacht mee te profiteren van een eventuele nominatie. Deze aanname 

wordt gesterkt doordat diverse beleidsstukken ingaan op het belang van cultuur en creativiteit 

                                                 
101 York, 2009 in De Bruin, W. (2009). Gek van merken. C, 4, 7.  
102 Gemeente Utrecht, DMO & Provincie Utrecht CZ (2007). Plan van aanpak Vrede van Utrecht. Kenmerk 
2007INT208421. Utrecht: Gemeente Utrecht & Provincie Utrecht.  
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voor de moderne kenniseconomie.103 Een behoorlijk cultureel voorzieningenniveau heeft ook 

indirecte economische effecten: het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van steden voor 

toeristen en voor de (toekomstige) creatieve klasse als managers, ingenieurs, ondernemers en 

professionals. Op die manier draagt cultuur bij aan economische groei en werkgelegenheid . Uit 

de effectrapportage voor Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa blijkt dat hieruit met name 

veel positieve economische effecten worden verwacht op werkgelegenheid en 

vastgoedwaarde.104 Een voorname reden voor de provincie om de gemeente te steunen lijkt 

dus van economische aard te zijn. Dit is in lijn met de eerder besproken economische 

benadering van branding, waarbij de economische waarde centraal staat. Uiteindelijk creëert 

men een merk immers om meerwaarde, veelal economisch, te genereren.  

 

Stichting Vrede van Utrecht 

De samenwerking tussen stad en provincie krijgt handen en voeten door middel van het 

programma Vrede van Utrecht 2013/ Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Hierin wordt 

gezamenlijk toegewerkt naar zowel de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 als de 

nominatie van Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Dit programma heeft vorm 

gekregen in de stichting Vrede van Utrecht. Deze koppeling is het gevolg van het feit dat de 

ambitie om Culturele Hoofdstad te worden, geformuleerd werd toen al bekend was dat de 

Vrede van Utrecht gevierd zou worden.  

 De doelen van het programma Vrede van Utrecht 2013 / Culturele Hoofdstad van Europa 2018 

zijn:  

- duurzame versterking van het Utrechtse culturele leven binnen de provincie door 

investeringen in de culturele infrastructuur, zowel fysiek als artistiek-inhoudelijk en 

organisatorisch 

- ontwikkeling en versterking van een internationaal en innovatief cultureel imago van de regio 

Utrecht. 

 

Het programma Vrede van Utrecht beoogt daarnaast het vergroten van de directe 

betrokkenheid van de bevolking bij (de ontwikkeling van) culturele activiteiten in de stad en 

regio en versterking van de magneetfunctie van cultuur op kennisintensieve bedrijvigheid en 

creatieve industrie en op toeristen.105  

Hiermee lijkt naast het economisch doel ook versterking van cultuur een doel voor de 

provincie.  

                                                 
103 Ministeries EZ & OCW (2005). Ons creatieve vermogen. Brief cultuur en economie. Verkregen op 3-5-2009 van 
http://www.cultuureneconomie.nl/_pdf/brief_Ons_creatieve_vermogen_cultuur_en_economie.pdf 
104 Provincie Utrecht (2009a). Cultuur is kracht. Cultuurnota 2009-2012. Utrecht: Provincie Utrecht. 
105 Provincie Utrecht (2008b) Samen op weg naar 2040! Over een duurzame ontwkkeling van de provincie Utrecht. 30 en 31 
oktober 2008 MediaPlaza Jaarbeurs Utrecht. Utrecht, Provincie Utrecht. 
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In het plan van aanpak Vrede van Utrecht106 wordt een aantal sleutelwoorden geformuleerd 

waaraan de organsatie aandacht moet besteden: internationaal; stad en regio verbinden; 

participatie en draagvlak; diversiteit en interculturele dialoog. Dit laatste is naar alle 

waarschijnlijkheid ingegeven door de huidige grootstedelijke problematiek en de in cultureel 

opzicht toenemend diverse bevolking, vooral binnen de stad Utrecht. Daarnaast wordt 

aangegeven dat deze organisatie aandacht moet hebben voor financiële aspecten, 

participatiegraad en bezoekersaantallen, blijvende beeldvorming van Utrecht in binnen- en 

buitenland, ontwikkeling van toerisme en blijvende voordelen op het gebied van culturele en 

economische ontwikkeling.107 

In dit plan van aanpak staan daarmee alle doelen samengevat die met 2013/2018 bereikt 

moeten worden. Naast de al eerder genoemde economische en culturele doelen is er ook een 

sociaalmaatschappelijk en een promotiedoeleinde. Het sociaal maatschappelijke doel 

onderstreept het belang van doelgroepen meekrijgen in branding. Het promotiedoel biedt 

goede aanknopingspunten om samen met de Vrede van Utrecht te kijken hoe dit gekoppeld 

kan worden aan de branding van de provincie Utrecht.  

Het is aannemelijk dat de koppeling van de twee evenementen in de organisatie Vrede van 

Utrecht ook invloed heeft op het effect van Culturele Hoofdstad. Door de herhaling van grote 

culturele publieksevenementen beginnen deze evenementen iets weg te hebben van een 

festival. Festivals hebben een groter effect op het imago van de plaats waar ze plaatsvinden 

dan eenmalige evenementen.108 Dit maakt deze nominatieronde voor de Culturele Hoofdstad 

waarschijnlijk geschikter dan een volgende keer dat Nederland een stad mag nomineren. De 

kans is klein dat Utrecht in de periode tot 2018 nog een evenement heeft met dezelfde omvang 

als de Vrede van Utrecht. Met andere woorden: het effect van Culturele Hoofdstad zal nooit 

meer zo groot zijn als nu met de koppeling met 2013, terwijl in theorie de kans om Culturele 

Hoofdstad te worden nog een keer voor kan komen, een volgende keer dat Nederland weer 

een stad mag afvaardigen. 

Om te kunnen profiteren van het herhalingseffect dat een festival heeft, is het wel van belang 

om de koppeling tussen de twee evenementen duidelijk te maken aan het publiek. Afhankelijk 

van het moment in 2013 waarop de nominatie voor Culturele Hoofdstad bekend wordt 

gemaakt, kan geprofiteerd worden van co-branding van de twee evenementen. De nominatie 

wordt in 2013 bekend gemaakt, dus in theorie zou die koppeling gemaakt kunnen worden, al 

zal het communicatieplan voor 2013 dan al lang af zijn. Een volgend risico is de tijd die tussen 

2013 en 2018 zit: 5 jaar kan te lang zijn voor mensen om in retrospectie de link nog te kunnen 

maken.  

                                                 
106 Gemeente Utrecht, Culturele zaken en Dienst maatschappelijke ontwikkeling (2007). Toelichting Cultuurnota ‘De 
ontdekking van Utrecht – actieplan 2008-2018’. Dienstkenmerk 07.070190 CZ.  
107 Ibid. 
108 Hilberink, R. (2006) The Gergiev Festival Formula: Success, Struggle & Survival. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
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Kwaliteiten 

Uit het bij het programma behorende plan van aanpak109 lijken gemeente en provincie zich 

sterk bewust van de eigen kwaliteiten. “Utrecht is na Amsterdam de meest internationale en 

culturele stad van Nederland. Nergens is de creatieve klasse zo aanwezig, nergens vinden jonge 

makers een beter podium, nergens worden zoveel talen gesproken, nergens is de bevolking zo 

hoog opgeleid. Utrecht is ook de meest centrale en best bereikbare regio van het land en heeft 

in haar provincie een schat aan cultureel erfgoed en historisch interessante locaties. Wij streven 

naar een Utrecht, waarin cultuur voor iedereen en iedereen voor cultuur is. Utrecht zelf is het 

podium. En dat podium heeft 2000 jaar geschiedenis; een erfgoed, waarin de tradities van heel 

Europa zich verbinden en tastbaar zijn.” De vraag is echter of al deze elementen daadwerkelijk 

relevante kwaliteiten zijn en of ze onderscheidend zijn ten opzichte van, bijvoorbeeld, 

Amsterdam. Onderscheidend zijn is belangrijk om meerwaarde te kunnen creëren ten opzichte 

van andere steden/regio’s. En het creëren van meerwaarde is een doel van branding.  

 

Wellicht gaat het in het plan van aanpak over een uitvergroot gewenst imago. Zo lijkt 

bijvoorbeeld “de best bereikbare regio van het land” nogal rooskleurig geformuleerd als je de 

dagelijkse filemeldingen hoort. In de interviews komt de mogelijke podiumfunctie van het 

aanwezige erfgoed overigens wel vaak naar voren als één van de sterke kanten van de 

provincie Utrecht, maar daarbij wordt ook aangegeven dat het op deze manier gebruiken van 

erfgoed niet uniek is. 

  3.2   Analyse van de interviews 

Naast een analyse van beleid is het ook relevant om de mening en visie te achterhalen van 

mensen die uitvoering moeten geven aan de in beleidsstukken geformuleerde doelen, 

personen die actief zijn met de kandidaatstelling en experts op het gebied van cultuur of 

branding . Zij zijn immers de personen die invulling geven aan de algemeenheden die in de 

beleidsstukken geformuleerd zijn en hebben hierdoor een goede kijk op kansen en risico’s 

binnen de culturele sector in stad en regio.  

Voor dit onderzoek zijn in de periode 7 – 28 mei 2009 acht diepte-interviews gehouden. Zoals in 

de inleiding beschreven staat, zijn de hiermee verkregen data geanalyseerd met behulp van 

een protocolanalyse.110 De respondenten zijn afkomstig van verschillende organisaties, zie 

hoofdstuk 1. De respondenten hebben de volgende codes gekregen in de analyse: de 

respondenten van de Provincie Utrecht PU1 en PU2, de respondenten van de Gemeente 

                                                 
109 Gemeente Utrecht, DMO & Provincie Utrecht CZ (2007). Plan van aanpak Vrede van Utrecht. Kenmerk 
2007INT208421. Utrecht: Gemeente Utrecht & Provincie Utrecht.  
110 Van der Zee, F. (2004). Kennisverwerving in de Empirische Wetenschappen, de methodologie van wetenschappelijk 
onderzoek. Groningen: BMOOO. 
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Utrecht GU1 en GU2, respondenten uit het culturele veld CV1 en CV2, de geïnterviewde van de 

Vrede van Utrecht VU en de respondent binnen het European Insitute for Brand Management 

BM. De codering van respondenten binnen organisaties heeft willekeurig plaatsgevonden.  

 

Met name het voornemen om Culturele Hoofdstad te worden, werd beschouwd als een kans 

voor zowel stad als regio. Van Culturele Hoofdstad en de Vrede van Utrecht wordt verwacht dat 

ze een grote bijdrage kunnen leveren aan de zichtbaarheid van het merk Utrecht. Om dit 

volgens de theorie van co-branding te laten lopen, waarbij de koppeling van merken zorgt voor 

de overdacht van positieve imago aspecten van een merk, moet Culturele Hoofdstad wel een 

dusdanig sterk merk zijn dat Utrecht er waarde aan kan ontlenen. Er wordt door een enkele 

respondent betwijfeld of dit het geval is (BM).  

 

Stad en Regio 

Stad en provincie zijn in verschillende situaties in verschillende mate van elkaar afhankelijk. 

Over deze wederzijdse afhankelijkheden deelt het grootste deel van de respondenten de 

mening dat de stad makkelijker zonder de provincie kan dan andersom (VU, PU1, BM) . 

Tegelijkertijd is een stad als Utrecht ook één van de kernproducten van de provincie (BM) . Dit 

pleit voor het ondersteunen van de gemeente Utrecht in haar ambities. Een gedeelte van de 

respondenten is echter van mening dat het verschil tussen stad en regio achterhaald is (VU, BM, 

PU1). Of zoals een Chinese museumdirecteur tegen Floris de Gelder zei, toen hij op de 

Domtoren stond: “You have a wonderful city in a beautiful garden.’111 Het lijkt typisch een 

discussie van verschillende lagen overheid, in dit geval provincie en gemeente, om het 

onderscheid en de grenzen te zoeken. Zoals één van de respondenten opmerkte: ‘Een toerist 

zegt een stad niet zoveel, een stad is niet beperkt tot waar de bebouwing ophoudt. We moeten 

het groter zien. Daarom moeten stad en provincie afstemmen. De stad moet nadrukkelijk de 

buitenruimte meenemen, daar kan de provincie op inhaken om iets met de positionering te 

gaan doen (BM).´ Een belangrijk pleidooi voor het aan laten sluiten van de eerdergenoemde 

stedelijke en provinciale identiteit om een maximaal effect van branding te waarborgen. 

 

Utrecht in de Randstad  

De respondenten zien Utrecht als onmisbaar onderdeel van de G4 en deze steden worden dan 

ook als concurrenten voor Utrecht gezien (GU2, PU2, CV2, CV1) . Vooral Amsterdam wordt vaak 

genoemd als het gaat om concurrentie op het gebied van cultuur. Één respondent verwoordde 

de relatie tussen Amsterdam en Utrecht met de volgende woorden: “Cultuur? Dat is 

Amsterdam, dat gaan we nooit winnen (VU).” Hierbij werd wel direct aangegeven dat dit ook 

                                                 
111 Vrede van Utrecht (2009). Programmakrant Zomer van Utrecht: Kunst en cultuur in het Utrechtse landschap. Utrecht: 
Vrede van Utrecht. P. 1. 
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niet per se hoeft omdat Utrecht een eigen identiteit heeft. Utrecht voelt zich binnen de G4 

minderwaardig. Dit valt af te leiden aan het zogenoemde Calimero-effect (een gebrek aan trots 

bij de bevolking) (VU, CV2, PU1) , maar ook aan opmerkingen als: “Culturele Hoofdstad is de 

laatste stap naar volwaardig lidmaatschap van de Randstad (CV1).” Utrecht is weliswaar de 

kleinste van de vier grote steden die de Randstad domineren (Amsterdam, Rotterdam, Den 

Haag en Utrecht), maar is wel de oudste van deze vier en doet op veel vlakken zeker niet onder 

voor deze steden. Zowel branding als de nominatie voor Culturele Hoofdstad kunnen een 

gunstig effect hebben op de trots van de inwoners van de provincie en stad Utrecht op hun 

eigen stad/regio.  

 

Gebrek aan aandacht en waardering 

Zowel stad als provincie zijn op dit moment druk bezig met het bepalen van het profiel dat de 

basis moet vormen voor branding. Uit de interviews komt ook naar voren dat het goed is dat 

hieraan gewerkt wordt. Identiteit, gewenste identiteit, imago en gewenst imago zijn alle zeer 

diffuus en versnipperd. Zoals bij de bespreking van de theorie al bleek, kan dit ten dele aan het 

onderwerp te wijten zijn. De begrippen imago, gewenste identiteit, imago (ook wel 

gepercipieerde identiteit genoemd), en gewenst imago overlappen elkaar en worden te pas en 

te onpas door elkaar gebruikt. Dit neemt niet weg dat er overeenstemming is dat er in de regio 

kwaliteiten zijn en dat die nu nog niet voor het voetlicht gebracht worden. Dat ze nog niet 

zichtbaar zijn, kan komen doordat er helemaal geen aandacht aan besteed wordt, of omdat de 

aandacht die er is, versnipperd is. Wat zijn dan precies die kwaliteiten van Utrecht die lijden 

onder een gebrek aan aandacht en waardering? 

 

Dynamiek 

Zoals alle grote steden heeft Utrecht een breed aanbod (GU1, CV1, CV2). De dynamiek in 

Utrecht is echter anders (CV2). Door de aanwezigheid van kunstvakopleidingen en andere 

instellingen voor hoger onderwijs zoals de Universiteit Utrecht zijn zowel het publiek als de 

makers relatief jong en hoogopgeleid(CV2, GU1, VU) . Deze makers zijn vernieuwend en creatief 

bezig, vaak op eigen initiatief, van onderop (VU, CV1, CV2, GU1, PU2, PU1). Utrecht richt zich 

qua aanbod ook op dit publiek: jong, hoogopgeleid, internationaal een cultureel geïnteresseerd 

(PU2, CV2) . Daarnaast is er veel kwalitatief hoogwaardig niche-aanbod zoals het Vredenburg, 

Rasa en het festival Oude Muziek. 

 

Een van de respondenten verwoordde het als volgt: “We zijn een ontwikkelplaats voor jonge 

kunstenaars: een creatieve regio. Er zijn veel mogelijkheden om je te ontwikkelen, veel 

opleidingen. Als ze zijn uitontwikkeld, gaan ze ergens anders naar toe. Dit is onze sterkte, onze 

kracht. Onze voedingsbodem is sterk in faciliteiten, podia en heeft een cultuur van ‘hier gebeurt 



 

 

37 

 

het voor jonge makers’, door de grootte van het gebied kunnen ze elkaar hier vinden (PU1).” 

Een andere respondent vult aan: “De aanwezige creatieve industrie heeft plek nodig om te 

werken. Alle afgestudeerden gaan naar Amsterdam omdat ze het goede culturele klimaat nodig 

hebben ” (VU). Er wordt gesteld dat de culturele infrastructuur voor (de iets minder jonge) 

makers een flinke oppepper kan gebruiken (PU1, PU2, GU1, CV1, CV2, VU). Middelen die 

daarvoor genoemd worden, zijn onder andere: het bundelen van niche-aanbod, 

samenwerkingen, campagnes, het aantrekken van de juiste evenementen, forten bruikbaar 

maken voor een podiumfunctie, initiatieven van onderop steunen, broedplaatsen, culturele 

trapveldjes en podia & faciliteiten verbeteren. Het culturele klimaat met een goede 

voedingsbodem voor initiatieven van onderop is in Utrecht aanwezig maar tegelijkertijd ook 

voor verbetering vatbaar. 

 

Kracht van het cultuurhistorische erfgoed 

Een tweede aspect van de culturele identiteit is de cultuurhistorische rijkdom van de stad en 

regio. Nagenoeg alle respondenten roemen Utrecht stad en provincie om de rijke voorraad aan 

historische erfgoedlocaties (PU1, PU2, GU1, CV1, CV2, VU). Qua cultuur zijn er veel meer 

erfgoedlocaties zoals forten, kastelen en (Romeinse) linies in de provincie dan in de stad. Dit is 

een sterke kracht van de provincie op cultureel gebied. Utrecht heeft meer dan andere 

provincies een buitenruimte die ‘in cultuur is gebracht’ en dat op een veelal historische wijze 

(CV2). Daarnaast worden er veel projecten op het gebied van de stedelijke waarden kennis en 

cultuur in de provincie uitgevoerd. Bij de Vrede van Utrecht is dit zelfs het gros van de projecten 

(VU). Hierdoor wordt de provincie Utrecht ook een regio van kennis en cultuur (PU2).  

 

Deze locaties, waarvan het merendeel zich buiten de stad bevindt, moeten volgens de 

respondenten vaker als podium dienen voor kunst en cultuur.112 Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat kennis en cultuur geen onderscheidende eigenschappen zijn in Nederland. In de 

interviews wordt bijvoorbeeld Amsterdam voor cultuur genoemd en Eindhoven voor kennis. 

Wel geven de respondenten aan dat de specifieke combinatie in Utrecht wel uniek is, maar bij 

navraag kunnen ze dit niet verder toelichten.  

 

Respondenten zijn van mening dat daadwerkelijk onderscheidend zijn niet uit maakt (GU2, BM). 

Zo wordt gesteld dat uniciteit niet uitmaakt, het gaat erom dat je een kenmerk hebt dat je kunt 

claimen (“zoals Volvo met veiligheid heeft gedaan” (BM)). Kennis en cultuur kun je op een 

dergelijke manier claimen (BM). En over het imago wordt gezegd: “Het beeld dat mensen van je 

                                                 
112 De nadruk op cultuur op locaties in de interviews kan ingegeven zijn door de periode waarin de interviews zijn 
gehouden. In mei was iedereen druk bezig met deze producties waardoor deze vooraan in het geheugen lagen en 
relatief makkelijk opgeroepen werden. Wellicht dat midden in de winter er een (iets) ander beeld geschetst zou 
worden.  
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hebben, hoeft niet eens waar te zijn. Het gaat erom dát ze een beeld van je hebben” (GU2). Dit 

gaat voorbij aan wat in de literatuur113114 als een cruciaal aspect van branding beschouwd 

wordt: onderscheidend en waarheidsgetrouw zijn.  

 

Respondenten zijn tevreden over het huidig aanbod van cultuur in de provincie, er zijn geen 

grote gebreken. Gemeenschappelijk bij de verschillende geïnterviewde personen is dat zij het 

culturele aanbod voldoende en divers achten (PU2, GU1, CV1, PU1) , een sterk punt van Utrecht. 

Wel is door verschillende respondenten de kanttekening geplaatst dat dit aanbod weinig 

grootschalig is en zich concentreert op niches (CV1, GU1). Hoewel binnen deze niches het 

aanbod wel innovatief en van hoge kwaliteit is (GU1), komt dit de zichtbaarheid van dit aanbod 

niet ten goede. Er is volgens de respondenten in de basis voldoende cultuur aanwezig om de 

provincie een cultureel imago te geven, maar dit gebeurt nog niet. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat de productie van kunst en cultuur zich voornamelijk concentreert in de steden 

Utrecht en Amersfoort (PU2, GU1, VU, BM). Het vergroten van het gebruik van de regio als 

podium en productiecentrum is een belangrijke aanbeveling van de respondenten.  

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het gebruik van de regio breder gezien moet 

worden dan nu het geval lijkt. Het gebruik van de regio beperkt zich nu voornamelijk tot 

podiumkunsten in de regio op erfgoedlocaties (VU). Uit de literatuur blijkt dat erfgoed en 

podiumkunsten juist aantrekkelijk zijn voor hoogopgeleiden.115 Of ook de specifieke 

combinatie van erfgoed en podiumkunsten aantrekkelijk is voor hoogopgeleiden moet nog 

onderzocht worden, maar is wel een aandachtspunt. Zeker met het oog op de doelstelling van 

de Vrede van Utrecht alle lagen van de bevolking te betrekken bij de evenementen, is het aan 

te raden om te kijken of de regio ook op andere manier gebruikt kan worden.  

 

Gewenst imago 

De beperkte zichtbaarheid van het culturele aanbod resulteert er volgens de respondenten in 

dat Utrecht niet bekend staat als culturele stad of regio in Nederland (PU1, PU2, GU1, CV1, CV2, 

VU), laat staan in het buitenland. Een beeld dat gecreëerd kan worden door middel van 

branding is: “provincie Utrecht als interessante culturele provincie met bijzondere locaties met 

forten en de Hollandse waterlinie als een podium voor projecten (VU).” Dit beeld wordt door 

meerdere respondenten geschetst.  

 

                                                 
113 Wentink, I. (2006). Regiobranding. Richting een duurzame, relevante en onderscheidende positionering van 
Twente. Enschede: Universiteit Twente.  
114 De Jong, J. (2006). Amsterdam en Rotterdam vanuit sportief perspectief. Een onderzoek naar de factoren die de 
plaats van sport in het citymarketingbeleid beïnvloeden. Tilburg: Universiteit van Tilburg. 
115 Marlet, G.A. & Woerkens, C.M.C.M. (2004). Het economisch belang van de creatieve klasse, Economisch Statistische 
Berichten, 4435, 280-283. 
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Als gewenst imago is aangegeven dat Utrecht een ontwikkelplaats voor jonge kunstenaars 

moet zijn (VU, PU1, CV1, GU1). In zekere mate wordt hierin al voorzien. Hierbij moeten de 

makers in verschillende sectoren zich vooral meer profileren dan ze nu doen(VU, PU1, CV1, 

GU1). Daarnaast is aangegeven dat een internationale uitstraling tot het gewenste imago 

behoort (GU2, CV1, VU, PU1, GU1). Dit moet naast bekendheid ook zorgen voor trots bij de 

inwoners. Een voorbeeld is de lokale voetbalclub die op Europees niveau gaat spelen. De club 

wordt internationaal bekender en krijgt lokaal ook een boost omdat men er trots op is dat de 

club op een dergelijk niveau meetelt (CV1). De (culturele) identiteit van Utrecht wordt nog niet 

voldoende zichtbaar gemaakt (PU1, PU2, GU1, CV1, CV2, VU). Dit valt samen met een tekort aan 

bewustzijn, men weet niet dat het er is (VU, PU2, BM). Ter illustratie: de Vrede van Utrecht (de 

historische gebeurtenis, niet het aankomende evenement) geniet meer bekendheid in het 

buitenland dan in Nederland en Utrecht zelf. Mogelijk is dit het enige waar men buiten 

Nederland Utrecht van kent. Wellicht zijn bij kenners specifieke elementen zoals FC Utrecht en 

Nijntje bekend, maar van het laatste is het maar de vraag of men de herkomst van het schattige 

beestje kent. De respondenten beamen dat de internationale bekendheid van Utrecht voor 

verbetering vatbaar is. Culturele Hoofdstad is volgens de respondenten een geschikt 

instrument om de schijnwerpers op Utrecht te zetten en de zichtbaarheid van de identiteit te 

vergroten. 

 

Culturele Hoofdstad 

Culturele Hoofdstad wordt door de respondenten gezien als een kapstok om veel verschillende 

initiatieven aan op te hangen (PU2, VU, CV2, GU2, CV1, PU2). Door de focus van een 

gemeenschappelijk doel hoopt men dat de energie en de daadkracht gecreëerd worden om 

dingen gedaan te krijgen die anders moeilijk zouden zijn. Voorbeelden van zaken die hierbij 

genoemd worden zijn: de locale en regionale cultuur op een hoger niveau tillen, de trots van de 

inwoners vergroten, de infrastructuur verbeteren, economische meerwaarde creëren, creatieve 

klasse aantrekken en vasthouden, een cultureel klimaat creëren, blijvende stroom van aandacht 

genereren en Utrecht van een cultureel label voorzien. Culturele Hoofdstad wordt hierbij wel 

voornamelijk als een middel gezien, minder als een einddoel. Het is een proces om ook na 2018 

een blijvende stroom aan aandacht te genereren (GU1). Door er met alle partijen over na te 

denken wat je wilt zijn, komt er een grote energie en dynamiek vrij. Uiteindelijk tweede worden 

is dan niet erg, want je hebt nagedacht over wat je wilt en hoe je je wilt ontwikkelen (GU1, CV1, 

PU1). Hierdoor kun je nog steeds doen wat je wilt, maar dan zonder de schijnwerpers, waardoor 

het ook minder geld kost.  

 

De respondenten merken op dat om succesvol Culturele Hoofdstad te kunnen worden, een 

kandidaat een groot evenement moet kunnen organiseren. Nu heeft Utrecht daar nog weinig 
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ervaring mee, is daar nog niet zo goed in (CV2, GU1). De viering van de Vrede van Utrecht 2013 

kan een goede testcase zijn om te kijken of stad en provincie zoiets georganiseerd krijgen. “Een 

goede test voor onszelf, maar ook voor de buitenwacht” aldus een van de respondenten (GU1). 

De koppeling tussen Vrede van Utrecht en Culturele Hoofdstad is voor de respondenten 

duidelijk, maar tegelijkertijd wordt aangegeven dat die in de beleving van de inwoners 

misschien minder aanwezig is (VU, CV1). Vooral omdat er nu en tussen 2013 en 2018 vooral 

gebouwd wordt aan de infrastructuur en dit niet direct zichtbaar is (CV2). Tenslotte wordt 

opgemerkt dat de Vrede van Utrecht wellicht belangrijker is dan Culturele Hoofdstad (PU2, BM) 

omdat dit eerste écht Utrechts is, Culturele Hoofdstad kan iedereen in principe worden, en het 

ten tweede qua participatie dichter bij de Utrechtse bevolking staat. Door in te zetten op een 

programmering die zowel internationaal aansprekend is als de bevolking betrekt bij het 

fenomeen, kan Culturele Hoofdstad zorgen voor een minder elitair imago van cultuur (CV1).  

 

Breder dan cultuur alleen 

Daarnaast kan volgens de respondenten Culturele Hoofdstad een positief effect hebben op niet 

cultuur gerelateerde zaken. “Culturele Hoofdstad is niet alleen om je culturele profiel neer te 

zetten, het is breder dan dat: het imago van stad of regio een boost geven, ontwikkelen, 

stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling. Wat wil je neerzetten: meer dan alleen een 

prachtig cultureel programma” (PU1). Hieruit valt op te maken dat Culturele Hoofdstad niet 

alleen een cultureel doel heeft. Het wordt ingezet in het kader van stedelijke 

vernieuwingsprojecten zoals genoemd in paragraaf 2.2 van het theoretisch kader.116 

Problematiek die genoemd wordt waarbij Culturele Hoofdstad een rol zou kunnen spelen zijn 

(VU, CV1, PU2, PU1): de ontwikkeling van Leidsche Rijn, de Vogelaarwijken, de grote groei van 

de stad en de daarmee samenhangende verhouding tussen stedelijk gebied en groen in 

Utrecht en andere gemeenten. De respondenten beschouwen Culturele Hoofdstad als een 

belangrijke factor bij het oplossen van grootstedelijke problematiek. Als positieve effecten van 

cultuur worden onder andere genoemd (CV1, PU2, GU1, VU): een prettig leefklimaat, cohesie in 

een geïndividualiseerde samenleving, verbinden van talenten, stad en regio, met Europa. 

Daarnaast worden de gemeenschappelijke ervaringen die cultuur kan bieden als positief 

benoemd (VU). Als voorbeeld hiervan wordt de op handen zijnde vestiging van Danone in 

Utrecht aangehaald (PU2). De keuze voor Utrecht werd mede ingegeven door een cultureel 

leefklimaat voor het hoogwaardige kennispersoneel van dit bedrijf.  

 

                                                 
116 Bianchini, 1993, in De Jong, J. (2006). Amsterdam en Rotterdam vanuit sportief perspectief.Een onderzoek naar de 

factoren die de plaats van sport in het citymarketingbeleid beïnvloeden. Tilburg: Universiteit van Tilburg. 
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Kans op nominatie 

Over de vraag of Utrecht een kans maakt op een nominatie antwoordt men unaniem positief. 

Utrecht wordt een goede kandidaat genoemd doordat het een combinatie van oud en nieuw is, 

een goed cultureel klimaat heeft, veel kunstvakopleidingen heeft en daardoor veel jonge 

kunstenaars, een cultuurminnend publiek. Daarnaast voldoet het aan de vereiste dat Utrecht 

Culturele Hoofdstad nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen en verbeteren, bijvoorbeeld op het 

gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ook wordt genoemd dat Utrecht overal tussenin zit, het is 

kleiner dan de G4, maar qua aanbod beduidend rijker dan kleinere kandidaten als Breda (CV1). 

Den Haag wordt gezien als een grote concurrent, maar hierop heeft Utrecht het voordeel dat de 

cultuur hier minder geïnstitutionaliseerd is(CV1, CV2). Hierdoor is het culturele klimaat 

dynamischer en is de impact van een dergelijk evenement groter (CV1). Als valkuilen worden de 

beperkte ervaring met dergelijke grote evenementen genoemd evenals de beperkte 

horecavoorzieningen en het openbaar vervoer(CV2). Hier liggen weer kansen voor de regio: 

naast ondersteuning en verbinding van cultuur kan de regio voorzien in de benodigde 

capaciteit op het gebied van hotels, restaurants en vervoer. Dit vergroot ook de zichtbaarheid 

van de regio zelf.  

  3.4   Conclusie 

In 2.4 zijn een aantal belangrijke concepten uit het theoretisch kader omschreven die dienen 

om de feitelijke stand van zaken zoals deze uit de analyse van beleid en interviews naar voren is 

gekomen te beschouwen. In deze paragraaf worden deze concepten nogmaals onder de loep 

genomen. Dit heeft tot doel tot een neutrale inventarisatie te komen van hetgeen er gebeurt en 

mogelijk is op het gebied van branding en de rol van Culturele Hoofdstad daarin, dit zowel in 

positieve als negatieve zin. Daarnaast vindt u in deze paragraaf een samenvatting van de meest 

in het oog springende kenmerken van de beleidsstukken en de antwoorden uit de interviews. 

 

De identiteit van de regio 

 Een doel van Culturele Hoofdstad is zoals gezegd het uitdragen van de identiteit van de 

provincie Utrecht. De provincie Utrecht is op zoek naar een nieuw profiel (Utrecht 2040) waarin 

de gewenste identiteit beschreven wordt. Onderdelen van deze identiteit zullen waarschijnlijk 

kennis, cultuur en landschappelijke (ecologische, duurzame) kwaliteit zijn. Daarnaast komt in de 

interviews naar voren dat de stad Utrecht een van de belangrijke onderdelen van de identiteit 

van de provincie is. Aangezien de identiteit richtinggevend is voor branding117, heeft dit 

gegeven implicaties voor de branding van de provincie Utrecht. 

 

                                                 
117 Mourits, J. (2008). Regiobranding en gebiedsmarketing. Een introductie voor het college van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Utrecht, 6 mei 2008. Utrecht: Berenschot. 
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Co-branding en culturele identiteit 

Cultuur krijgt dus waarschijnlijk wel een rol in het profiel dat als uitgangspunt dient voor de 

branding van de provincie Utrecht. Een voorwaarde voor co-branding is dat de identiteiten van 

twee merken raakvlakken hebben. 118 Belangrijk hierbij is te letten op het type cultuur dat aan 

beide merken ten grondslag ligt. Cultuur valt uiteen in de categorieën kunsten, historisch 

erfgoed, media. Voor Culturele Hoofdstad is genoemd dat de cultuur zowel internationaal 

aansprekend moet zijn, als inwoners moet betrekken.119 Als de lijn ingezet met de Vrede van 

Utrecht doorgetrokken wordt naar Culturele Hoofdstad valt een nadruk op podiumkunsten en 

erfgoed te verwachten. Voor de provincie Utrecht is nog niet duidelijk op hoe de culturele 

identiteit vormgegeven zal worden. Er kan bijvoorbeeld ook ingezet worden op media of 

beeldende kunst. Hierdoor is nog niet te zeggen of co-branding van toepassing is.  

 

Onderscheidende eigenschappen 

Naast Profiel 2040 zijn er binnen de provincie verschillende programma’s en afdelingen ook 

bezig met toekomstvisies en profielen voor de provincie. Uit de interviews is gebleken dat er 

weinig afstemming is tussen de merkbouwende activiteiten van al deze onderdelen. Het is van 

belang dat er bij bepaling van de gewenste identiteit en daarmee samenhangend bij de 

onderscheidende eigenschappen van de provincie Utrecht keuzes worden gemaakt. Door 

keuzes te maken kan men tot een focus in het merk komen en tot een minder versnipperd 

beeld.  

 

Voor de identiteit van zowel Utrecht als de provincie zijn onderscheidende eigenschappen van 

belang. Cultuur op zich is, zoals ook veel respondenten benadrukken, niet onderscheidend ten 

op zichte van bijvoorbeeld Amsterdam. Het gaat om die specifieke culturele evenementen en 

voorzieningen die uitsluitend in Utrecht te vinden zijn waar de nadruk op gelegd moet worden. 

Het dynamische klimaat in de provincie wordt onderscheidend genoemd. Er zijn veel jonge 

makers en bezoekers in Utrecht. Het aanbod is kleinschalig en op niches gericht. Daarnaast 

worden in diverse beleidsstukken en door een aantal van de respondenten de vele historische 

locaties genoemd. Een rondgang langs andere provinciale promotiecampagnes leert dat 

Overijssel ook inzet op cultuur op historische locaties.120 Opvallend is dat respondenten 

aangeven dat daadwerkelijk onderscheidend zijn niet nodig is maar dat het belangrijker is dat 

onderscheidende eigenschappen geclaimd worden. Er moet als het ware een gepercipieerd 

monopolie verkregen worden op historische locaties, al is dit misschien niet in lijn met de 

realiteit. Dit wordt echter weer tegengesproken door de literatuur waarin gesteld wordt dat 

                                                 
118 York, 2009 in De Bruin, W. (2009). Gek van merken. C, 4, 7.  
119 Gemeente Utrecht, DMO & Provincie Utrecht CZ (2007). Plan van aanpak Vrede van Utrecht. Kenmerk 
2007INT208421. Utrecht: Gemeente Utrecht & Provincie Utrecht.  
120 Provincie Overijssel (2009).Beeld van Overijssel. Doetinchem: Senefelder Misset Doetinchem. 
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onderscheidende eigenschappen wel degelijk essentieel zijn voor het neerzetten van een sterk 

merk.121  

 

Welke eigenschappen ook gekozen worden om de Utrechtse identiteit te onderscheiden van 

andere regio’s, het is van belang dat het daarmee gecreëerde imago waarheidsgetrouw is.122 Dit 

betekent dat het vooruitlopen op de te ontwikkelen identiteit door nu al te starten met 

branding, het risico oplevert dat er een imago ontstaat dat niet overeenkomt met de identiteit.  

 

Stakeholders  

In het creëren van het Profiel 2040 wordt samengewerkt met diverse stakeholders: gemeenten, 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Voorbeelden van deze organisaties zijn: VROM, 

H+N+S, Corio, Rabobank Nederland, Nederlandse Spoorwegen, Gemeente Utrecht, Nyenrode, 

KNMI en UU. Idealiter blijft deze samenwerking ook bestaan bij het ontwikkelen van de 

brandingstrategie. Het samen met stakeholders bouwen en onderhouden van een merk zorgt 

voor een grotere slagingskans van de branding.123 Daarnaast wordt het merk sterker als het 

niet direct gekoppeld is aan een politieke organisatie als de provincie, maar als de organisatie 

daarvan geplaatst is in een externe organisatie als een stichting.  

 

Culturele Hoofdstad 

Over Culturele Hoofdstad kan gezegd worden dat dit zowel in beleidsstukken als interviews 

beschouwd wordt als een internationaal evenement dat grote hoeveelheid aandacht en 

bekendheid genereert. Deze aandacht is een promotioneel doel en zal zich met name vertalen 

in economische effecten zo is de verwachting. Een dergelijk economische doel is een 

veelgenoemd doel van branding. De respondenten dichten Culturele Hoofdstad nog andere 

kwaliteiten toe; zij beschouwen Culturele Hoofdstad als middel om diverse grootstedelijke 

problemen aan te pakken en om de infrastructuur van de culturele sector een boost te geven. 

Culturele Hoofdstad is volgens de respondenten een geschikt instrument om de schijnwerpers 

op Utrecht te zetten en de zichtbaarheid van de identiteit te vergroten. 

 

Het is aannemelijk dat de koppeling van de Vrede van Utrecht en Culturele Hoofdstad invloed 

heeft op het effect van Culturele Hoofdstad. Het effect van beide evenementen wordt vergroot 

door het herhalingselement. Hierbij ligt de uitdaging in het communiceren van de koppeling 

tussen de twee evenementen.  

 

                                                 
121 Mourits, J. (2008). Regiobranding en gebiedsmarketing. Een introductie voor het college van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Utrecht, 6 mei 2008. Utrecht: Berenschot. 
122 De Rue, B. (2009). Niemand zit te wachten op een allemansvriendje. C, 4, 4-6. 
123 BV De nieuwe aanpak (2009). Citymarketing en evenementen: onderzoek naar de organisatie van citymarketinjg en 
evenementen bij gemeenten in Nederland. Breda: LCM Research & Consultancy 
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Door in te zetten op een programmering die zowel internationaal aansprekend is als de 

bevolking betrekt bij het fenomeen, kan Culturele Hoofdstad zorgen voor een trotse groep 

inwoners die fungeren als ambassadeurs.124 Hierbij is het belangrijk de balans te vinden tussen 

internationaal aantrekkelijk zijn en inwoners betrekken.  

 

Samenvatting 

Er bestaat een versnipperd beeld van de provincie Utrecht en de wens om iets aan dat 

versnipperde beeld te doen is de basis van het denken over branding bij de provincie Utrecht. 

De verwachting is dat een eenduidig beeld zal bijdragen aan het aantrekken van nieuwe 

inwoners, bedrijven en toeristen. Branding begint met een zelfverkozen identiteit. In het geval 

van de provincie Utrecht is deze identiteit gebaseerd op de identiteit van de regio. Het 

historische erfgoed, het dynamische klimaat met het niche aanbod en de stad Utrecht zijn 

elementen van de identiteit. Er moet echter nog wel een keuze gemaakt welke elementen 

gebruikt worden voor de positionering, welke onderscheidend zijn.  

 

De vraag ligt welke rol Culturele Hoofdstad kan spelen in deze branding. De stad Utrecht stelt 

zich kandidaat, maar  door gemeente en Provincie Utrecht wordt gezamenlijk toegewerkt naar 

de nominatie van de stad Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Deze 

samenwerking krijgt vorm in de stichting Vrede van Utrecht. Culturele Hoofdstad wordt 

stelselmatig gekoppeld aan de Vrede van Utrecht, een evenement dat in 2013 in Utrecht 

plaatsvindt. 2013/2018 heeft een economisch, cultureel, sociaal-maatschappelijk en 

promotioneel doel. 

 

Stad en provincie zijn dus van elkaar afhankelijk. De stad kan echter makkelijker zonder de 

provincie dan andersom. Uit interviews blijkt dat het verschil tussen stad en regio niet zo sterk. 

Het lijkt typisch een discussie van verschillende lagen overheid, in dit geval provincie en 

gemeente, om het onderscheid en de grenzen te zoeken. De respondenten zien Utrecht als 

onmisbaar onderdeel van de G4 en deze steden worden dan ook als concurrenten voor Utrecht 

gezien. Vooral Amsterdam wordt vaak genoemd als het gaat om concurrentie op het gebied 

van cultuur. 

 

Culturele Hoofdstad is volgens de interviews een geschikt instrument om de schijnwerpers op 

Utrecht te zetten en de zichtbaarheid van de identiteit te vergroten. Daarnaast wordt het 

gezien als een kapstok om veel verschillende initiatieven aan op te hangen. Door de focus van 

een gemeenschappelijk doel hoopt men dat de energie en de daadkracht gecreëerd worden 

om dingen gedaan te krijgen die anders moeilijk te realiseren zouden zijn. 

                                                 
124 Provincie Zeeland (2009). Zilt Zeeland. Middelburg: De Drvkkery. 
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 4. CONCLUSIE  
Het doel van dit onderzoek is het achterhalen van de rol die Culturele Hoofdstad kan spelen bij 

de branding van provincie Utrecht. Hiertoe is een theoretische kader geschetst waarbinnen 

enkele belangrijke begrippen geduid en verklaard zijn. Vervolgens is aan de hand van 

beleidsstukken en interviews dit kader ingekleurd met het spectrum van de realiteit: van 

politieke visie tot de mening van cultuurkenners.  

 

Dit alles leidt tot de conclusie en de beantwoording van de onderzoeksvraag. Het antwoord 

heeft implicaties voor de provincie en mogelijkerwijs ook voor de gemeente Utrecht. Tevens 

betekent dit onderzoek een uitbreiding van de bestaande doch beperkte kennis over 

regiobranding en de verhouding tot cultuur. 

  4.1   Wat is branding? 

Uit zowel het literatuuronderzoek als de interviews is gebleken dat branding een lastig begrip 

is. Het heeft veel raakvlakken met het beter bekende begrip marketing. Ook heeft branding een 

samenhang met positionering. De verschillen tussen branding en marketing zijn vooral nuance- 

uitgangsverschillen. Branding is de ontwikkeling van een merkstrategie waarbij het accent ligt 

op het creëren van meerwaarde. Eén van de instrumenten voor het creëren van die 

meerwaarden kan marketing zijn. Positionering is de techniek om het merk in de markt te 

zetten. Hierbij is van belang dat het merk gebaseerd is op de identiteit, dat het onderscheidend 

is van dat van de concurrenten en dat het meerwaarde oplevert voor de doelgroepen. De 

wensen en behoeften van consumenten vormen echter niet de leidraad, maar een zelfgekozen 

visie, missie en identiteit zijn richtinggevend. Branding gaat dus over (actieve) beeldvorming 

naar aanleiding van een visie op wat de eigen regio is of zou moeten zijn. 

 

In het kader van dit onderzoek staat branding voor het creëren van het merk voor de regio 

provincie Utrecht door het uitdragen van zorgvuldig gekozen elementen van de eigen 

identiteit met als uiteindelijk doel het creëren van meerwaarde voor doelgroepen.  

 

  4.2   Welk doel wil de provincie Utrecht bereiken met branding? 

In de analyse van de beleidsstukken van de provincie is geen duidelijk doel naar voren 

gekomen voor de brandingstrategie van de provincie Utrecht. De noodzaak is geboren uit het 

gegeven dat er een versnipperd beeld bestaat van de provincie Utrecht en de wens om iets aan 

dat versnipperde beeld te doen. Uit de beleidsstukken komt een duidelijke behoefte tot 

profilering naar voren. 
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De noodzaak van branding is ingegeven door de tijdsgeest. Er is geen zichzelf respecterende 

gemeente of provincie meer die níet iets aan marketing of branding doet. Enige 

voorzichtigheid is wel geboden, want het moet nog blijken in hoeverre deze trend 

daadwerkelijk een onderscheidend effect genereert. 

 

De verwachting is dat een eenduidig beeld zal bijdragen aan het aantrekken van nieuwe 

inwoners, bedrijven en toeristen. Dit lijkt te duiden op een economisch doel. Branding van de 

provincie Utrecht lijkt een verbeterde concurrentiepositie en economische spin-off tot resultaat 

te moeten hebben. 

 

Uit de analyse van de interviews en de beleidsstukken komen verschillende doelgroepen voor 

Culturele Hoofdstad naar voren. In het licht van de economische doelstelling zijn vooral 

groepen belangrijk die geld hebben of geld genereren. Culturele Hoofdstad wordt als middel 

gezien om deze groepen aan te trekken. Het moet het beeld van een aantrekkelijke 

vestigingsplaats genereren. Als doelgroep wordt aan toeristen (ook zakelijk), hoogopgeleiden 

of bedrijven gedacht. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de doelgroep creatieve 

klasse, of creatieve economie. Uit interviews komt naar voren dat de aanwezigheid van een 

grote creatieve klasse belangrijk is om Culturele Hoofdstad te worden, naast de economische 

voordelen die deze klasse met zich mee brengt. Zoals in de literatuur (Marlet & van Woerkens, 

2004) te lezen valt hecht de creatieve klasse zelf echter meer waarde aan de verbetering van de 

infrastructuur en het culturele aanbod die de kandidaatstelling oplevert en minder aan het 

evenement zelf. 

  4.3   Waarom wil Utrecht zich kandidaat stellen voor Culturele 

Hoofdstad 2018? 

De ambitie om Culturele Hoofdstad te worden is geformuleerd op een moment dat al bekend 

was dat de Vrede van Utrecht gevierd zou worden. De precieze wijze waarop en waarom dit 

gedaan is, is niet te achterhalen in de beleidsstukken. Dat de Vrede van Utrecht al in de 

planning stond op het moment dat Culturele Hoofdstad in beeld kwam, verklaart de 

stelselmatige koppeling van de Vrede van Utrecht aan Culturele Hoofdstad. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat alleen de stad zich kandidaat stelt, maar dat door gemeente en 

Provincie Utrecht gezamenlijk toe wordt gewerkt naar de nominatie van de stad Utrecht als 

Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. 

Rode draad, in zowel de beleidsstukken als in de reacties van respondenten op deze vraag, is 

steeds de maatschappelijke rol van kunst en cultuur, ook met betrekking tot grootstedelijke 

problematiek. Met de tandem Vrede van Utrecht 2013/ Culturele Hoofdstad van Europa 2018 
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worden sociale, economische en culturele potenties van stad en regio naar elkaar toe gebracht, 

is de veronderstelling. Dit is een belangrijk gegeven aangezien de stad Utrecht als kernproduct 

van de provincie gezien wordt.  

  

Doelen van het programma Vrede van Utrecht 2013 / Culturele Hoofdstad van Europa 2018 zijn: 

langdurige versterking van het Utrechtse culturele leven binnen de provincie door 

investeringen in de culturele infrastructuur, zowel fysiek (theaters, podia) als artistiek-

inhoudelijk en organisatorisch ontwikkeling en versterking van een internationaal en cultureel 

imago van de regio Utrecht is eveneens een doel.125 De stad wil landelijk en internationaal van 

belang zijn en zich door middel van de evenementen in 2013 en 2018 nadrukkelijk nationaal en 

internationaal als Europese cultuurstad profileren.  

 

De Provincie Utrecht en haar vertegenwoordigers126 benadrukken het belang van cultuur en 

creativiteit voor de moderne kenniseconomie. Beide evenementen dragen bij aan een blijvende 

versterking van het Utrechtse culturele leven en resulteren in een internationaal en cultureel 

imago van Utrecht stad èn provincie. Dit leidt tot zowel een culturele als economische 

ontwikkeling. Door de hogere aantrekkelijkheid worden inwoners, bedrijven en bezoekers 

aangetrokken.  

  4.4   Wat zijn de onderscheidende eigenschappen van cultuur in  

      Utrecht?  
Utrecht, stad en provincie, beschikt over een rijke voorraad aan historische erfgoed locaties. 

Deze kunnen bij uitstek dienen als podium voor innovatieve kunst en cultuurprojecten, 

voortgebracht door het dynamische Utrechtse culturele klimaat. Meer dan nu nog gebeurt, zou 

dit gestimuleerd moeten worden. Hierbij moet wel gewaakt worden voor een te elitaire 

benadering. Zoals Marlet en Van Woerkens127 beschreven, zijn het voornamelijk de 

hoogopgeleiden die waarde hechten aan podiumkunsten en historisch erfgoed.  

Een tweede belangrijk onderdeel van de identiteit is de aanwezigheid, met name in de stad, 

van veel een dynamisch cultureel klimaat. Dit resulteert in niche-aanbod zoals het Vredenburg, 

Rasa en het festival Oude Muziek. Hoewel deze landelijke en zelfs internationale, bekendheid 

genieten, gaat het om een kleine groep liefhebbers. Er wordt hiermee geen breed publiek 

getrokken en dat doet daarmee weinig voor het merk Utrecht. De liefhebbers komen voor deze 

evenementen naar Utrecht, maar niet naar Utrecht voor algemeen aantrekkelijke evenementen. 

                                                 
125 Gemeente Utrecht, DMO & Provincie Utrecht CZ (2007). Plan van aanpak Vrede van Utrecht. Kenmerk 
2007INT208421. Utrecht: Gemeente Utrecht & Provincie Utrecht.  
126 Ibid. 
127 Marlet, G.A. & Woerkens, C.M.C.M. (2004). Het economisch belang van de creatieve klasse, Economisch Statistische 
Berichten, 4435, 280-283. 
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Deze huidige situatie verhoudt zich nog niet volledig tot het gewenste imago van 

internationale culturele stad. Het ontbreekt nog aan naamsbekendheid en zichtbaarheid van 

het culturele aanbod.  

 

Een derde onderdeel van de culturele identiteit van de provincie Utrecht is de stad Utrecht. Veel 

kunst en cultuur heeft zich geconcentreerd in de stad. Dit is niet verwonderlijk aangezien kunst 

en cultuur zich al van oudersher in steden vestigen128, maar wel iets om rekening mee te 

houden bij het branden van de provincie.  

 

Indien er toegewerkt moet worden naar een breed toegankelijk cultureel aanbod met 

internationale allure, zoals provincie, gemeente en respondenten dat voor ogen hebben, zijn de 

Vrede van Utrecht en de Culturele Hoofdstad goede middelen om tot een focus te komen en 

het benodigde geld vrij te maken.  

 

Het historische erfgoed, het dynamische klimaat, het niche aanbod en de stad Utrecht zijn 

elementen van de identiteit. Identiteit is de basis van branding. Er moet echter nog wel een 

keuze gemaakt welke elementen gebruikt worden voor de positionering,129 welke 

onderscheidend zijn. Dit onderzoek heeft nog niet kunnen achterhalen of, en zo ja, welke van 

deze elementen onderscheidend zijn.  

  4.5   Welke rol kan de Culturele Hoofdstad vervullen voor de 

      branding van de provincie Utrecht? 

 
Op basis van de literatuurstudie en de analyse van de verschillende beleidsstukken en 

interviews moet geconcludeerd worden dat een nominatie als Culturele Hoofdstad een 

significante bijdrage kan leveren aan branding van de provincie Utrecht. Er is echter wel een 

verschil in hoeveel Culturele Hoofdstad bij kan dragen. Dit verschil is afhankelijk van de 

culturele identiteit van de provincie Utrecht en de culturele identiteit van Culturele Hoofdstad. 

De belangrijkste basis voor een merk is de eigen (gekozen) identiteit. Op dit moment zit de 

provincie Utrecht midden in het keuzeproces van deze identiteit (profiel Utrecht 2040). De 

effecten van co-branding kunnen gemaximaliseerd worden als de identiteit van de provincie 

een cultureel element bevat dat aansluit bij de identiteit van Culturele Hoofdstad: waarschijnlijk 

podiumkunsten en historisch erfgoed.  

 

                                                 
128 Noordman, B.J. (2004). Cultuur in de citymarketing. Amsterdam: Reed Business. 
129 Mourits, J. (2008). Regiobranding en gebiedsmarketing. Een introductie voor het college van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Utrecht, 6 mei 2008. Utrecht: Berenschot. 
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Als soortgelijke cultuur met Culturele Hoofdstad geen onderdeel van de gekozen identiteit 

vormt, heeft Culturele Hoofdstad echter nog steeds positieve effecten op de branding van de 

provincie Utrecht. Dit vanwege de grote internationale aandacht die een dergelijk evenement 

met zich meebrengt. De associatie van een groot evenement met de naam van de stad en 

provincie zorgt voor naamsbekendheid.  

  4.6   Aanbevelingen voor de provincie 

Zoals gezegd is identiteit de basis van branding. Derhalve is het belangrijk dat er op korte 

termijn een keuze gemaakt wordt ten aanzien van de identiteit. Hierbij strekt tot aanbeveling 

dat cultuur een prominente plaats krijgt binnen deze identiteit, om maximaal te kunnen 

profiteren van de effecten van de Culturele Hoofdstad. Daarbij dient wel aangegeven te 

worden dat men er nog niet is met het formuleren van een identiteit voor de provincie Utrecht. 

Cruciale keuzes ten aanzien van de onderscheidende eigenschappen voor profilering dienen 

ook gemaakt te worden.  

 

Bij het formuleren van het Profiel 2040 wordt samengewerkt met diverse stakeholders. Idealiter 

blijft deze samenwerking ook bestaan bij het ontwikkelen van de brandingstrategie. Het samen 

met stakeholders bouwen en onderhouden van een merk zorgt voor een grotere slagingskans 

van de branding.130 Daarnaast wordt het merk sterker als het niet direct gekoppeld is aan een 

politieke organisatie als de provincie, maar als de organisatie daarvan geplaatst is in een 

externe organisatie als een stichting. Wellicht dat De Vrede van Utrecht hier een rol in kan 

spelen aangezien zij in haar doelstelling al een promotiedoel voor Utrecht stad en regio heeft 

beschreven. 

De stad Utrecht wordt genoemd als één van de kernproducten van de provincie. Daarnaast is 

deze stad druk bezig met het formuleren van een promotiestrategie. Het is daarom raadzaam te 

kijken in hoeverre met het programmabureau stadspromotie van de gemeente Utrecht 

samengewerkt kan worden om tot een aanvullende identiteit en dito merk te komen.  

  4.7   Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Nu de Culturele Hoofdstad bruikbaar is gebleken voor de branding van de provincie Utrecht, is 

het de vraag hoe de nominatie binnengehaald kan worden, wat het beste programma is en 

welke marketing/communicatiestrategie gebruikt kan worden.  

 

Het historische erfgoed, het dynamische klimaat en de stad Utrecht zijn onderdelen van de 

identiteit van de provincie Utrecht. Verder onderzoek is echter vereist of deze elementen ook 
                                                 
130 BV De nieuwe aanpak (2009). Citymarketing en evenementen: onderzoek naar de organisatie van citymarketinjg en 
evenementen bij gemeenten ni Nederland. Breda: LCM Research & Consultancy 
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onderscheidend genoeg zijn om meerwaarde te creëren voor bewoners, bedrijven en 

bezoekers. 

 

Nader onderzoek naar branding met betrekking tot regio’s is nog vereist. Veel van de gebruikte 

literatuur is gebaseerd op onderzoek naar gemeentes, steden en landen. Zoals hierboven 

gemeld staat, literatuur in principe bruikbaar, maar het komt de betrouwbaarheid van de 

literatuur ten goede als er meer direct empirisch bewijs is. 

 

Dit onderzoek is gebaseerd op beleidsstukken en een beperkt aantal interviews. Om de 

identiteit en het huidige imago betrouwbaar te bepalen, strekt het daarom tot aanbeveling om 

een grotere steekproef te nemen, waarbij inwoners en niet-inwoners van Utrecht stad en 

Utrecht provincie ondervraagd worden, evenals Nederlanders, Europeanen en inwoners van 

andere werelddelen. Een dergelijk onderzoek kan ook gebruikt worden om het draagvlak voor 

Culturele Hoofdstad te vergroten.  
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 BIJLAGE 1: Topiclijst 

- Culturele profiel Utrecht  

o wat is er aanwezig 

o wat mist er nog, gewenste aanbod 

- Ambitie Culturele Hoofdstad, 

o wat voor activiteiten worden hierbij ondernomen 

o waarom 

o welk profiel wil Utrecht neerzetten 

o doelgroepen 

o Wat moet er nog gebeuren voor de kandidaatstelling 

o Waarom is Utrecht goede kandidaat 

o Wat bereiken met Culturele Hoofdstad, voor wie/wat doen we het? 

- Rol van cultuur in positionering provincie Utrecht 

o erfgoed, festivals, kunst 

o vrede van Utrecht 

o Culturele Hoofdstad 

o samenwerkingen verschillende partijen? Stad? Vrede van Utrecht? 

 


