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Dit document betreft het werkplan 2015 van Stichting Haarlem Marketing. In lijn met de 
aanbevelingen uit het Toeristisch Imago-onderzoek 2014 van LaGroup en NBTC-NIPO 
Research richt Haarlem Marketing zich in de periode 2015-2018 op drie belangrijke USP’s van 
Haarlem, te weten cultuur, winkelen en de unieke ligging (CWL). In dit document wordt hier 
verder op ingegaan.  
 
Ook wordt het 20-jarig bestaan van het verdrag Vlaanderen-Nederland aangestipt en de komst 
van het Boekenbal voor lezers, dat in 2015 in Haarlem plaatsvindt. 
 

Op naar 2018 
Voor de periode 2015-2018 werkt Haarlem Marketing met de OGSM methodiek, welke staat 
voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Via dit middel wordt de voortgang en focus van 
de werkzaamheden bewaakt. Op basis van de OGSM is een speciaal Dashboard 2015-2018 
ontwikkeld. Beide zijn bijgevoegd bij dit werkplan.   
  
 
 
Hoofdstuk 1. Citymarketing 

 
 
Het imago van Haarlem is bepalend voor de houding die bewoners, bezoekers en bedrijven 
aannemen ten opzichte van Haarlem en de aantrekkingskracht van de stad op deze 
doelgroepen.  
 
“Citymarketing is het langetermijnproces en/of het beleidsinstrument bestaande uit 
verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het behouden en aantrekken 
van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad.” (Hospers, 2009, pag. 115) 
 
Citymarketing is geen doel op zichzelf, maar een middel om maximale economische spin-off te 
genereren voor de stad. Ook de zichtbaarheid van Haarlem in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) wordt in dit kader als zeer belangrijk beschouwd. Om dit te versterken is er een nauwe 
samenwerking met verschillende organisaties binnen de MRA. 
 
 
1.1 Kernpropositie en kernwaarden 
De kernpropositie ‘Haarlem, wereldplek met een menselijke maat’ is leidend voor de 
positionering van Haarlem als een comfortabele woon- en werkstad, aantrekkelijke 
reisbestemming en een kweekvijver voor creatief talent. De legitimatie hiervoor is onder andere 
de unieke ligging nabij Amsterdam, Schiphol, natuurgebieden en zee, zijn de rijke 
cultuurvoorzieningen en is het exclusieve winkelaanbod. 
 
Dit wordt onderstreept door de merkpersoonlijkheid van de stad, die een samenstel is van de 
kernwaarden ‘oorspronkelijkheid, kwaliteit en menselijke maat’ (Haarlem Stadskompas 2015-
2018). 
 
Het verbinden van deze kernwaarden aan evenementen, verhalen, activiteiten en Haarlemmers 
geeft ze de gewenste lading en maakt ze overdraagbaar. Haarlem Partners, inwoners, bedrijven 
en iconen van de stad zoals musea, cultuurpodia, creatieve broedplaatsen en bekende 
inwoners spelen hierbij een belangrijke rol. De kernwaarden kunnen per doelgroep anders 
worden ingekleurd. 
1.2 Missie, visie en strategie 
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Missie 
De missie is om Haarlem op de kaart te zetten als onvermijdelijke bestemming voor bewoners, 
(zakelijke) bezoekers (nationaal en internationaal) en bedrijven; als dé stad voor 
levensgenieters – wereldplek met menselijke maat. Haarlem Marketing zet zich in om het merk 
Haarlem te laden en het onderscheidende imago van de stad te versterken, zodanig dat er 
meer bezoekers komen, bewoners trotser zijn op hun stad en het bedrijfsleven kan floreren, met 
als resultaat economische spin-off voor de stad. Om dat te realiseren wordt er samengewerkt 
met publieke- en private organisaties. VVV Haarlem is onderdeel van Haarlem Marketing en 
zorgt voor toeristische informatievoorziening richting de doelgroepen.  
 
Visie 
In 2018 staat Haarlem in de top 5 van Nederlandse stedentrips en in de top 10 van 
Nederlandse toeristensteden. De stad staat bekend om de belangrijkse USP’s: cultuur, winkelen 
en de unieke ligging (CWL). Bewoners, bezoekers (nationaal, internationaal en zakelijk) en 
bedrijven ervaren Haarlem als authentiek, inspirerend en innemend (Haarlem Stadskompas 
2018). Deze ervaring uit zich in toegenomen  bewonerstrots, tevreden ondernemers en 
terugkerende bezoekers.   
 
Strategie 
Om de vastgestelde doelen te bereiken werkt Haarlem Marketing met de OGSM methodiek, 
welke staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. Via dit middel wordt de voortgang 
en focus van de werkzaamheden voor de periode 2015-2018 bewaakt. De strategieën zijn per 
doelgroep uitgewerkt en behelzen onder andere het opzetten van belevingscampagnes, het 
ontwikkelen van doelgroepgerichte arrangementen en acties, het genereren van (free)publicity 
en activeren van merkambassadeurs. Op basis van de OGSM is een speciaal Dashboard 2015-
2018 ontwikkeld, welke is bijgevoegd bij dit werkplan. Het Haarlem Stadskompas 2018 dient als 
onderligger voor de verdere inhoudelijke uitwerking van de bijbehorende activiteiten.  
 
1.3 Doelgroepen 
Haarlem Marketing richt zich op de volgende doelgroepen: 
1. Bezoekers (inter)nationaal en regionaal 
2. Zakelijk toerisme (MICE) 
3. Bewoners  
4. Bedrijven 
Deze onderverdeling is noodzakelijk om via een passende boodschap de juiste doelgroep te 
verleiden tot bepaald gedrag zoals bezoeken, verblijven of investeren. Eén persoon kan echter 
in verschillende doelgroepen vallen. De kernpropositie en kernwaarden zijn daarom via een 
doelgroepoverschrijdende aanpak vastgesteld.  
 
1.4 Samenwerken, verbinden en versterken 
Haarlem Marketing staat voor samenwerken, verbinden en versterken. Door de ‘parels’ van de 
stad met elkaar te verbinden, versterken we het collectieve imago. Dit imago wordt bovendien 
geladen door een krachtige en eenduidige uitstraling. Het Haarlem beeldmerk draagt bij aan 
heldere en herkenbare identiteit. Het is de visuele uiting van de kernwaarden en dient als 
paraplu voor alle Haarlemse activiteiten. Het is de overkoepelde handtekening van en voor de 
stad. Het gebruik van het Haarlem beeldmerk en de inzet van Haarlem Marketing bij de 
marketingondersteuning, communicatie en informatievoorziening kan culturele instellingen, het 
(toeristisch) bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de gemeente helpen om hun eigen 
(marketing)ambities waar te maken. De samenwerking hierin is (nog) geen automatisme. 
Haarlem Marketing moet (blijven) bewijzen dat haar expertise en slagkracht bijdraagt aan 
individueel en gemeenschappelijk succes.  
 
1.5 Doelstellingen 2015-2018  
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Langetermijn doelstellingen leiden tot gerichtere strategische keuzes en duurzame 
investeringen. Ook maken ze inzichtelijk wat partners van de marketingorganisatie mogen 
verwachten. Haarlem Marketing is een voorstander van het maken van meerjarige, structurele 
(financiële) afspraken op het gebied van citymarketing, gekoppeld aan de te realiseren doelen.  
 
Hieronder volgen de doelstellingen per doelgroep. Zie ook de OGSM waarin de nulmetingen zijn 
vermeld. Voor de onderdelen waarvoor op dit moment geen nulmeting bestaat wordt in 2015 
onderzoek gedaan. De nulmeting die dan ontstaat wordt alsnog toegevoegd aan de OGSM.  
 
 
Doelgroep bezoekers: 
Nationale bezoekers 

 In top 5 Nederlandse stedentrips   

 In top 10 Nederlandse toeristensteden 

 Stijging aantal nationale bezoekers met 20% 

 Stijging aantal hotelovernachtingen met 25% 

 Stijging gemiddelde besteding per persoon per dag met 5% 
 
Internationale bezoekers  

 Stijging verblijfsduur internationale dagbezoekers met 10% 

 Stijging verblijfsduur internationale verblijfbezoekers met 10% 

 Stijging aantal hotelovernachtingen met 25% 

 10% van de potentiële internationale bezoekers associeert Haarlem met ‘Authentic 
Haarlem’ 

 Stijging gemiddelde dagbesteding per persoon met 10% 
 
Zakelijke bezoekers 

 Stijging associatie Haarlem als unieke, zakelijke bestemming bij zakelijke bezoekers 

 Stijging met 50% van het aantal zakelijke bezoeken aan Haarlem en omgeving 
 
 
Doelgroep bewoners (inclusief regionale bezoekers): 

 Bevordering  van de zichtbaarheid van het cultuuraanbod 

 Toename bewonerstrots (op basis van de kernpropositie en kernwaarden) en het actief 
uitdragen ervan 

 Stijging van het bezoek aan musea, culturele podia en evenementen (cultuurparticipatie) 
 
Doelgroep bedrijven 

 Het faciliteren van het online platform ‘ondernemen in Haarlem’ op haarlem.nl ten 
behoeve van een optimale informatievoorziening voor bedrijven.  Op deze manier 
kunnen wij geïnteresseerde bedrijven goed doorverwijzen naar de site en heeft 
ondernemen in Haarlem weer de juiste aandacht als onderdeel van de promotie van 
onze stad 

 Contact onderhouden met Haarlemse koepelorganisaties voor ondernemers en 

bedrijven. 
 
 
 
 
Hoofdstuk 2. Haarlem Marketing 
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2.1 Organisatie  
Haarlem Marketing is de citymarketingorganisatie van de stad Haarlem en actief op het gebied 
van marketing, communicatie en informatievoorziening. De stichting zet zich in om het merk 
Haarlem te laden en het onderscheidende imago van de stad te versterken, zodanig dat er 
meer bezoekers komen, bewoners trotser zijn op hun stad en het bedrijfsleven kan floreren, met 
als resultaat economische spin-off voor de stad. Om dat te realiseren wordt er samengewerkt 
met publieke- en private organisaties. VVV Haarlem is onderdeel van Haarlem Marketing.  
 
Onderstaand een overzicht van de werknemers en de bijbehorende taken in hoofdlijn. 
 
Drs. Esther Brasser – Directeur 
Vervanger bij afwezigheid is Leontine Splinter 
Taken o.a.: algehele bedrijfsvoering, bewaken jaarplan en koers van de organisatie, afdragen 
financiële verantwoording, vertegenwoordiging organisatie bij bestuurders, diverse netwerken, 
verenigingen, koepelorganisaties, bedrijven, Haarlem Partners, gemeenten, MRA, pers en RvT, 
sluiten barteldeals, invulling personele zaken 
 
Afdeling Marketing en Communicatie: 
Leontine Splinter - Hoofd Marketing en Communicatie 
Vervanger bij afwezigheid is Esther Brasser (aansturing en taakverdeling team Marketing & 
Communicatie) en Djoeke Kalis (lopende projecten en productontwikkeling) 
Taken o.a.: realiseren werkplan en taakverdeling t.b.v. uitvoering, vertegenwoordiging 
organisatie bij marketing- en communicatiemanagers partners en culturele instellingen, pers,  
Haarlem Partners, MICE Partners en diverse netwerken, coördinatie (advertentie)campagnes, 
productontwikkeling, zitting in MT, rapporteren aan directeur 
 
Djoeke Kalis – Senior Adviseur Maketing en Communicatie  
Vervanger bij afwezigheid is Leontine Splinter (lopende projecten en productontwikkeling) en  
Amber Smeenk (online werkzaamheden) 
Taken o.a.: projectmanagement, marketing- en communicatieadvies en bijbehorende  
uitvoerende werkzaamheden, productontwikkeling, vertegenwoordiging organisatie binnen de 
riviercruisemarkt (ACP, Havenbedrijf Amsterdam, Havendienst Haarlem, reders), pers, OOC en 
MICE, bewaking huisstijl en beeldbank, ondersteuning Hoofd Marketing & Communicatie 
 
Amber Smeenk – Accountmanager Online Marketing 
Vervanger bij afwezigheid is Elise van der Geer 
Taken o.a.: online marketing/media (website, social media, city guide app, webshop, 
statistieken, SEO etc.), vertegenwoordiging organisatie bij Haarlem Partners, 
evenementenorganisatoren en partijen die (technische) online werkzaamheden verrichten 
 
 
Elise van der Geer – Medewerker Marketing & Communicatie  
Vervanger bij afwezigheid is Amber Smeenk (online en offline media), Bernadette van der Meer 
(Haarlemse Bloemenmeisjes) en Leontine Splinter (specifieke projecten zoals OMD en Oktober 
= Kindermaand) 
Taken o.a.: offline marketing/media (MUPI’s, V-frame, stationsspread, welkomborden, etc.), 
vertegenwoordiging organisatie partijen voor offline media, ondersteunende online 
marketing/media, organisatie pers- en beursbezoeken, productontwikkeling, Oktober = 
Kindermaand, Klassendag en OMD, Haarlemse Bloemenmeisjes 
 
Afdeling VVV Haarlem: 
Caroline Weill – Hoofd VVV Haarlem 
Taken o.a.: algehele coördinatie VVV Haarlem, aansturing team, terugkoppeling wensen van 
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gasten en ontwikkelingen toeristische informatievoorziening aan afdeling Marketing & 
Communicatie, zitting in MT, rapporteren aan directeur 
 
Jan-Hein van Draaijen – Informatiemedewerker 
Bernadette van der Meer – Informatiemedewerker / begeleidster Haarlemse 
Bloemenmeisjes 
Eveline Geesteranus – Informatiemedewerker  
Taken o.a.: verstrekking toeristische informatie, verkoop arrangementen, tickets en 
merchandise 
 
Raad van Toezicht (RvT): 
De RvT van Haarlem Marketing bestaat uit: Bernt Schneiders, Sabine Ophorst  Paul van 
Sprang  Paul Rutten , Dick Freling . 
 
Zes maal per jaar vergadert de directie met de RvT volgens een vaste budget & control cyclus.  
 
2.2 Haarlem Partners 
Via het samenwerkingsverband ‘Haarlem Partners’ stimuleert Haarlem Marketing de 
samenwerking en synergie tussen partijen in de stad. Door gezamenlijke inspanningen van 
publieke en private organisaties, het bundelen van krachten en het werken vanuit een gedeelde 
visie kan het potentieel van Haarlem nog beter worden benut. Haarlem Partners profiteren van 
extra exposure, aantrekkelijke voordelen en worden uitgenodigd voor besloten 
netwerkbijeenkomsten.  
 
Haarlem Marketing werkt nauw samen met VVV Nederland, NBTC, Amsterdam Marketing, 
Amsterdam Cruise Port en is lid van de Metropoolregio Amsterdam en Amsterdam Partners. 
 
 
 
Hoofdstuk 3.  Activiteiten in 2015 

 
 
Zoals in de inleiding vermeld zijn de drie belangrijkste USP’s voor Haarlem: cultuur, winkelen en 
de unieke ligging (CWL). Haarlem Marketing zal hier in de periode 2015 – 2018 extra focus op 
zetten. ‘Cultuur, winkelen en de unieke ligging’ komt dan ook duidelijk terug in de activiteiten in 
2015.  
 
 
 
 
 
3.1 Cultuur  
Cultuur is één van de pijlers van de Haarlemse identiteit. Het type aanbod en de kwaliteit 
ervan onderscheidt Haarlem ten opzichte van andere steden. Haarlem Marketing ziet het 
daarom als haar taak om de Haarlemse cultuurpodia en musea te ondersteunen op het 
gebied van marketing. Haarlem Marketing richt zich hierbij specifiek op de podia 
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, Toneelschuur en Patronaat, alsmede de drie 
grote musea Frans Hals Museum, Teylers Museum en Het Dolhuys. Haarlem Marketing 
neemt het initiatief om in samenwerking met deze culturele instellingen de zichtbaarheid 
van het aanbod en de culturele activiteiten te vergroten. De acties die uit dit overleg 
voortvloeien zijn: 
 
3.1.1 Museum arrangementen 
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In 2015 wordt een aantal museum arrangementen gemaakt die online en via VVV Haarlem te 
boeken/te bestellen zijn. Dit wordt een zogenaamd duo-arrangement waarbij het duo-
entreeticket voor een bezoek aan Frans Hals Museum en Teylers Museum wordt aangevuld 
met een wandeling en een lunch/diner. Dit arrangement is interessant voor de bewoner, de 
nationale en internationale bezoeker.   
 
Ook wordt het bloemenarrangement ‘Tulpomania’ beschikbaar gesteld tijdens de periode dat de 
Keukenhof open is. Dit arrangement wordt opgezet in samenwerking met het Frans Hals 
Museum, de Keukenhof, Key Tours en de Jopenkerk. In het Frans Hals Museum zal een 
speciale bloemententoonstelling te zien zijn, de Jopenkerk gaat voor deze gelegenheid het 
zogenaamde ‘Bloemenbiertje’ brouwen en uiteraard vormt de Keukenhof het centrum van de 
bloemenpracht. Het arrangement wordt online beschikbaar gesteld via haarlem.nl, VVV 
Haarlem, de deelnemende partners en uiteraard zal touroperator Key Tours het arrangement 
actief op de internationale markt uitzetten. Het Bloemenarrangement zal met name interessant 
zijn voor de internationale bezoeker.  
 
3.1.2 Haarlem belevingscampagne  
Zoals eerder vermeld wordt er op het gebied van cultuur, winkelen en de unieke ligging van 
Haarlem een nationale en internationale Haarlem belevingscampagne ontwikkeld. Hier worden 
diverse (stedentrip)arrangementen aan gekoppeld. De campagne moet de beeldvorming over 
Haarlem positief beïnvloeden en het merk Haarlem laden. De (stedentrip)arrangementen 
moeten één of meerdaags verblijf stimuleren. Partners waarmee de samenwerking zal worden 
gezocht zijn de musea, cultuurpodia, de winkeliers en de horeca. De Haarlem 
belevingscampagne is gericht op de nationale en internationale bezoeker. 
 
3.1.3 Welkompakket nieuwe inwoners 
Een ander initiatief dat uit het cultuuroverleg is voortgekomen, is het idee om in samenwerking 
met de musea, cultuurpodia en de gemeente Haarlem/afdeling Burgerzaken nieuwe inwoners 
van Haarlem een cultureel kennismakingspakket te geven. Cultuurpartners stellen zich daarin 
voor en doen een aanbieding. De doelgroep zijn nieuwe bewoners. 
 
3.1.4 Oktober = Kindermaand  
Oktober = Kindermaand is 15 jaar geleden bedacht door de toenmalige directeur van het Frans 
Hals Museum om meer kinderen, maar vooral ook via hen de ouders, grootouders en anderen 
te activeren om een bezoek te brengen aan een culturele instelling.  
In de maand oktober bundelt Haarlem Marketing alle kinderactiviteiten en promoot deze (offline 
en online). Culturele- en sportinstellingen, scholen en ondernemers die iets doen op het gebied 
van kinderen kunnen participeren. De doelgroepen zijn kinderen, scholen, bewoners en 
nationale bezoekers. 
 
 
3.1.5  Kinderactiviteiten en -acties 
Kinderen vormen binnen de bewonersdoelgroep een belangrijke groep. Veel ouders verhuizen 
van bijvoorbeeld Amsterdam naar Haarlem om hun kinderen te laten opgroeien in een veilige, 
rustige en kwalitatief hoogwaardige omgeving. Door activiteiten en acties voor kinderen te 
initiëren en ontwikkelen worden kinderen en daarmee ook hun ouders/verzorgers gestimuleerd 
om meer gebruik te maken van de musea, culturele instellingen, winkels en horeca in Haarlem. 
 
3.1.6  Open Monumentendagen  
De Open Monumentendagen (12/9-13/9) zijn onderdeel van de cluster ‘023 uur Haarlem 
Cultuur’ en hebben als doel om het cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen bij 
bewoners, regionale en (inter)nationale bezoekers. Monumenten, musea en ander cultureel 

http://www.haarlem.nl/
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erfgoed openen hun deuren voor geïnteresseerden. Er wordt samengewerkt met musea, 
monumenten, diverse ondernemers en het Haarlems Dagblad.  
 
3.1.7 Museumfolder  
Gebleken is dat bij bezoekers de behoefte bestaat aan een folder met het totale Haarlemse 
museumaanbod. Deze folder is inmiddels ontwikkeld en online en via VVV Haarlem 
verkrijgbaar. In 2015 komt de folder ook in het Engels uit. De doelgroepen zijn nationale en 
internationale bezoekers. 
 
3.1.8 2015: 20 jaar Nederland - Vlaanderen 
Naast de diverse Vlaamse accenten die de Haarlemse culturele instellingen (o.a. Toneelschuur) 
in hun voorstellingen leggen, ontwikkelt Haarlem Marketing een aantal bijpassende producten. 
Eén hiervan is een Vlaamse wandeling door Haarlem, een wandelfolder die leidt langs Vlaamse 
gebouwen, straten en plekken met Vlaamse invloeden. Ook wordt een Vlaamse wandeling 
onder leiding van een stadsgids aangeboden binnen de reeks thematische wandelingen. 
 
3.1.9 Boekenbal voor lezers 
In maart 2015 vindt het Boekenbal voor lezers plaats in de Haarlemse Lichtfabriek. Haarlem 
Marketing ondersteunt dit evenement van harte en niet in de laatste plaats omdat dit evenement 
past binnen de Haarlemse identiteit. Waar mogelijk brengt Haarlem Marketing Haarlemse 
literaire iconen voor het voetlicht en wordt er marketingondersteuning aangeboden. De 
stakeholders zijn de boekwinkels, CPNB en culturele instellingen. De doelgroepen zijn 
bewoners en nationale bezoekers. 
  
3.1.10 Bewonersweekend  
In samenwerking met de culturele instellingen, winkels en horeca zal Haarlem Marketing een 
Bewonersweekend organiseren. De insteek van dit weekend is het Haarlemse culturele- winkel- 
en horeca aanbod op een laagdrempelige manier (nog) bekender en toegankelijker maken voor 
bewoners. Doel is dat deze doelgroep meer bekend raakt met het aanbod in de stad, hier meer 
gebruik van gaat maken en daardoor als enthousiaste merkambassadeur kan optreden. De 
Open Hoteldag kan eventueel een onderdeel van het Bewonersweekend zijn. 
 
3.1.11 Aftersales campagne 3FM Serious Request / Haarlem Popstad 
In 2014 is in aanloop naar 3FM Serious Request is de Haarlemse popscene en muziekindustrie 
onder de aandacht gebracht. Binnen de Haarlemse cultuur is dit een waardevolle pijler die van 
grote betekenis is. Bovendien hebben duizenden bezoekers aan Het Glazen Huis kennis 
gemaakt met Haarlem, velen wellicht voor het eerst. Door een aftersales campagne op te zetten 
wil Haarlem Marketing deze bezoekers stimuleren nog een keertje terug te komen. De 
doelgroep voor deze campagne is dus vooral de nationale bezoeker.  
 
 
 
3.2. Winkelen 
Het winkelaanbod in Haarlem is zeer divers en uniek. Naast de grote ketens bevinden 
zich veel zogenoemde ‘originals’ (kleine zelfstandigen) in Haarlem. Deze diversiteit in 
combinatie met een aantrekkelijk, monumentaal en sfeervol winkelgebied in de 
binnenstad heeft er toe geleid dat Haarlem al meerdere keren uitgeroepen is tot Beste 
Winkelstad van Nederland met het meest diverse winkelaanbod. Om het winkelen en dan 
met name de specifieke en onderscheidende segmenten daarvan extra onder de 
aandacht te brengen ontwikkelt Haarlem Marketing de volgende initiatieven: 
 
3.2.1 Themafolders 
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De volgende themafolders worden in het kader van winkelen geproduceerd (in Nederlands en 
Engels) en beschikbaar gesteld via de website haarlem.nl en VVV Haarlem: 
- de Vintagefolder waarin alle vintagewinkels in de Haarlemse binnenstad worden opgenomen. 
- de Kinderwinkelfolder waarin alle speelgoedwinkels, kinderkledingzaken en andere 
bedrijven/organisaties die iets aanbieden voor en op het gebied van kinderen.  
- de folder ‘De Gouden Straatjes’ waarin de 7 leukste winkelstraatjes van Haarlem en het meest 
bijzondere winkelaanbod onder de aandacht worden gebracht. Aan dit concept worden een 
aantal acties opgezet waaronder ‘De Gouden Week’ met diverse ‘Gouden aanbiedingen’ in de 
Gouden Straatjes. De week wordt ondersteund met een advertentiecampagne in samenwerking 
met de winkeliers.  
 
3.2.2 Shopping arrangement 
Voor iedereen die van shoppen houdt is het shopping arrangement een echte aanrader. Het 
arrangement bestaat uit een speciale, goed gevulde Haarlem shoppingbag voorzien van 
speciale kortingsbonnen bij aangesloten winkels en horecagelegenheden en een lunchvoucher. 
Het arrangement is eventueel uit te breiden met diner en overnachting. Het shopping 
arrangement stimuleert één- en meerdaagse verblijven en is interessant voor bewoners, 
nationale- en internationale bezoekers.   
 
3.2.3 Online winkelplatform  
Haarlem Marketing onderzoekt in samenwerking met betrokken partners of er mogelijkheden 
zijn om een online winkelplatform voor Haarlem te realiseren. Te denken valt aan 
samenwerking met een initiatief zoals Baps. Het uitgangspunt hierbij is om bezoekers te 
stimuleren naar de binnenstad te komen en te gaan winkelen.  
 
3.3.4 Winkelinitiatieven van derden 
Haarlem kent diverse winkelinitiatieven, denk aan Thoen & Thans en HipShops. Haarlem 
Marketing ondersteunt deze initiatieven waar mogelijk op marketinggebied. Ook zijn er speciale 
promotiepakketten voor straatverenigingen ter promotie van de winkels en de activiteiten, en 
sluit Haarlem Marketing maandelijks aan bij de OOC bijeenkomst.  
 
3.3.5 Haarlem ShoppingNight 
Na 5 jaar de organisatie en marketing van de Haarlem ShoppingNight te hebben verzorgd is het 
evenement overgedragen aan Haarlem Centraal. In 2015 is deze vereniging verantwoordelijk 
voor een vervolgeditie. Uiteraard zal Haarlem Marketing marketingondersteuning bieden zoals 
zij ook voor andere evenementen verzorgd.  
 
3.3 Ligging 
Haarlem kenmerkt zich door een unieke ligging: op 15 minuten afstand van Amsterdam, 
Schiphol, strand en zee, natuurgebieden en de Bollenstreek. Dit maakt Haarlem als 
bestemming extra interessant en biedt mogelijkheden voor diverse combinatiebezoeken. 
Ook is Haarlem een interessante uitvalsbasis. De promotie van de unieke ligging en de 
bijbehorende productontwikkeling behoeven een extra impuls.  
 
3.3.1 Fietsroutes  
Om tegemoet te komen aan de grote vraag aan fietsroutes en de combinatie stad- en 
natuurbeleving nog beter onder de aandacht te brengen, worden speciale fietsroutes 
ontwikkeld, te weten Haarlem-landgoederen, Haarlem-Keukenhof en Haarlem-Noordzeekust. 
Deze routes worden ontwikkeld in samenwerking met Haarlemse ondernemers en zijn vooral 
bedoeld voor nationale en internationale bezoekers.  
 
3.3.2 Arrangementen Haarlem 

http://www.haarlem.nl/
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Om de unieke ligging van Haarlem extra te benadrukken en één- en meerdaags verblijf te 
stimuleren worden de volgende arrangementen ontwikkeld: ‘Haarlem aan zee’ en ‘Authentic 
Haarlem’. Ook hier is de combinatie stad en natuur leidend en ook hierbij wordt er zoveel 
mogelijk met Haarlemse ondernemers samengewerkt. Deze arrangementen worden bovendien 
ondergebracht bij het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Doelgroepen zijn nationale en 
internationale bezoekers.  
 
3.3.3 Riviercruisevaart 
Haarlem is voor reders en touroperators van de riviercruisemarkt een interessante bestemming, 
juist omdat de stad zo centraal ligt. Haarlem Marketing, de gemeente Haarlem en de 
Havendienst zijn sinds september 2013 actief bezig om de riviercruisemarkt te benaderen om 
Haarlem als destinatie onder de aandacht te brengen. Hiervoor zijn diverse acties ondernomen 
waaronder een actieve samenwerking met Amsterdam Cruise Port (ACP) en Havenbedrijf 
Amsterdam, het organiseren van diverse Haarlem-kennismakingsdagen voor reders en 
touroperators, het realiseren van een Haarlem bidbook voor reders en touroperators, het 
aanbieden van een Haarlem informatiepakket aan riviercruiseschepen die afmeren in de stad 
en het versturen van diverse mailings. Vanuit de markt blijken er echter een paar knelpunten te 
zijn, welke onlangs met de betrokken wethouders zijn besproken. De verdere uitkomsten 
hiervan zijn nog niet bekend. Maar ondanks dat is er een stijgende lijn te zien in het aantal 
boekingen. De promotionele activiteiten zullen in 2015 worden voortgezet.  
 
3.3.4 Schiphol 
Om de zichtbaarheid van Haarlem op Schiphol te vergroten komt er in 2015 een 
promotiecampagne op de luchthaven. Doelgroep is de internationale bezoeker. Echter zullen 
ook nationale bezoekers worden geconfronteerd met Haarlem.  
 
3.3.5 
Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam Bezoeken Holland Zien) 
In samenwerking met Amsterdam Marketing wordt er ook in 2015 gewerkt aan de promotie van 
Haarlem binnen de metropoolregio Amsterdam. Onder de noemer ‘Authentic Haarlem’ wordt de 
stad meegenomen in een speciale campagne gericht op de internationale toerist.   
 
3.4 MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) 
Om het zakelijk bezoek aan Haarlem en omgeving te laten toenemen bundelt en promoot 
Haarlem Marketing het locatieaanbod in het 023-gebied, zowel offline en online. Doelstelling 
van de samenwerking met de MICE partners is om als Haarlem een sterkere positie op de 
MICE markt te  verwerven, het aanbod krachtiger te positioneren en dit gezamenlijk onder de 
aandacht te brengen bij organisatoren van MICE-activiteiten. Om dit te bereiken worden de 
volgende werkzaamheden uitgevoerd: organisatie Ontmoet Haarlem dag, organisatie 
kennismakingsdag voor MICE partners onderling, adverorials in offline/online media, verzorgen 
MICE brochure, koppeling met Amsterdam Marketing (MICE afdeling) en beursbezoek. De te 
bereiken doelgroep zijn de zakelijke bezoekers, eventmanagers, meetingplanners en 
congresorganisatoren.  
 
3.5 Terugkerende werkzaamheden  
Naast de hierboven uitgewerkte acties op basis van de USP’s en de OGSM verricht Haarlem 
Marketing uiteraard ook nog veel meer werkzaamheden. Enkele van deze terugkerende 
werkzaamheden zijn:  
 
3.5.1 Toeristisch Product 
Haarlem Marketing geeft vanaf 2015 drie keer per jaar het Haarlem Magazine uit (Nederlands 
en Engels). De vernieuwde opzet van de Haarlem Gids is gebaseerd op actualiteit en relevantie 
en verschaft naast de vaste toeristische informatie een meer up-to-date programma over 
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lopende tentoonstellingen, uittips, evenementen etc. Deze vorm biedt culturele instellingen en 
ondernemers in de stad een mooi medium voor actuele exposure.  
 
Tevens worden weer andere toeristische producten ontwikkeld zoals stadsplattegronden (de 
scheurblokken), diverse wandelfolders en de waterrecreatiefolder.  
 
3.5.2 Marketing ondersteuning evenementen  
Haarlem Marketing verzorgt voor alle evenementen die passen bij de positionering en de 
kernwaarden van de stad marketingondersteuning. Met alle organisatoren wordt een afspraak 
gemaakt om het marketing ondersteuningsplan (MOP) door te nemen. Hierin staat uitgelegd en 
gekapitaliseerd wat Haarlem Marketing aanbiedt aan online en offline promotie.    
 
Om de verschillende evenementen gedurende het jaar effectief onder de aandacht te brengen 
worden deze gebundeld in campagnes. In de lente, de zomer, tijdens 023 Uur Haarlem Cultuur 
en in de decembermaand zet Haarlem Markering zogenoemde ‘clustercampagnes’ op. 
Doelgroepen zijn bewoners en bezoekers.  
 
3.5.3 Persbezoeken en (free)publicity 
Haarlem Marketing organiseert jaarlijks diverse persbezoeken en probeert via verschillende 
kanalen (free)publicity te genereren. In 2015 wordt extra focus gezet op de samenwerking met 
reisbloggers. Voor het bereiken van internationale media wordt vaak samengewerkt met 
Amsterdam Marketing.  
 
 
 
Hoofdstuk 4.  Instrumenten Haarlem Marketing 

 
 
4.1 VVV Haarlem/dienstverlening 
VVV Haarlem fungeert als toeristisch informatiekantoor voor bewoners, bezoekers en bedrijven. 
Hoofdtaken zijn het informeren van gasten over het toeristisch en recreatief aanbod, culturele 
instellingen, de actuele uitgaansagenda en evenementen, alsmede de verkoop van 
arrangementen, stadswandelingen, tickets, cadeaubonnen, last minute hotelboekingen, 
toeristische producten en merchandise. 
  
4.2 Online Media 
Haarlem Marketing beheert samen met de gemeente Haarlem de portal haarlem.nl. De pagina’s 
achter de doorlink naar haarlemmarketing.nl bevatten bezoekers- en bewonersinformatie, de 
meest complete UITagenda en het ondernemersplatform dat Haarlem Marketing in opdracht 
van en in samenwerking met de gemeente Haarlem heeft opgezet. Alle campagnes en 
projecten vanuit Haarlem Marketing worden ondersteund en versterkt via de online media: 
haarlem.nl, social media, Haarlem City Guide app en gerelateerde sites. In 2015 worden deze 
platformen geoptimaliseerd en verder uitgebreid met route opties, gebruik van filmmateriaal, 
toepassen van SEO etc. De producten van Haarlem Marketing en Haarlem Partners worden 
naast de verkoop bij VVV Haarlem ook aangeboden in de online webshop. Via Pinterest wordt 
de beeldbank van Haarlem Marketing gepresenteerd en aangeboden aan journalisten en 
Haarlem Partners.  
 
4.3 Offline Media 
Omdat Haarlem Marketing het crossmediaal inzetten van campagnes erg belangrijk vindt, wordt 
er naast online media ook gewerkt met offline media. Hierbij moet gedacht worden aan 
advertenties in dag- en weekbladen, verspreiding van promotiemateriaal, welkomborden, 
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MUPI’s, NS stationspread en het V-frame. Ook vertegenwoordigt Haarlem Marketing de stad op 
beurzen en wordt met grote regelmaat het promotieteam Haarlemse Bloemenmeisjes ingezet.  
 
4.4 Fotografie en film 
Om een stad goed te kunnen vermarkten is goed beeldmateriaal een absolute must. Foto’s en 
films gaan tegenwoordig in sneltreinvaart het internet over en eenmaal geplaatst kun je ze er 
niet meer afhalen. Juist daarom is het van groot belang om ervoor te zorgen dat representatief 
beeldmateriaal gebruikt en verspreid wordt. Haarlem Marketing bouwt aan een beeldbank met 
goed publiciteitsmateriaal (o.a. Pinterest). Voor de eigen campagnes worden speciale foto’s 
gemaakt en de portal haarlem.nl wordt in samenwerking met de gemeente gevuld. Ook het 
gebied van film werkt Haarlem Marketing aan het realiseren van geschikt materiaal.  
 
4.5 Ondernemersplatforms en netwerkbijeenkomsten 
Haarlem Marketing heeft zitting in diverse ondernemersplatforms waaronder de Centrum 
Management Groep. Verder zit Haarlem Marketing in de redactie van de NV Haarlem, 
organiseert zij jaarlijks een kick-off van het nieuwe evenementenseizoen, is zij medeorganisator 
van de Haringparty en houdt zij bijeenkomsten voor Haarlem Partners, waaronder het Gouden 
Partner Overleg, het Hoteloverleg en de MICE evaluatiebijeenkomst.  
 
4.6 Merchandise 
Om het merk Haarlem te laden en de positionering en kernwaarden van de stad uit te dragen 
ontwikkelt en verkoopt Haarlem Marketing merchandise. Elk jaar wordt opnieuw bekeken waar  
vraag naar is en wat aansluit bij de activiteiten in het desbetreffende jaar.  
 



DE ORGANISATIE

WIST JE DAT…

. . . LAgroup heeft aangetoond dat de kernkwaliteiten van Haarlem cultuur, winkelen en ligging zijn 

. . . 1.6 miljoen mensen per jaar de website haarlem.nl bezoeken

. . . de UITagenda het meest bekeken onderdeel is van de website

. . .  er een webshop is van Haarlem Marketing en VVV Haarlem waar je cadeaubonnen, Haarlem gadgets en wandel- en fi etsroutes 
kunt bestellen

. . . de Haarlem City Guide app in 2014 is gelanceerd en al meer dan 5.000 keer is gedownload

. . . het bezoekersaantal aan VVV Haarlem na verhuizing naar de Grote Markt met 30% is gestegen

. . . Haarlem Marketing dagelijks met ruim 10.000 volgers in gesprek is via social media

. . . de toeristische bestedingen afgelopen jaar met 3% zijn gestegen

. . . er 27 persbezoeken zijn geweest voor verschillende nationale en internationale dagbladen en magazines

. . . Haarlem Marketing de stad internationaal als ‘Authentic Haarlem’ positioneert (i.s.m. Amsterdam Marketing)

. . .  Haarlem in 2014 gaststad was voor de actie 3FM Serious Request en dat er tijdens die week meer dan 1 miljoen bezoekers zijn 
geweest waarvan 400.000 voor het eerst de stad bezochten

. . . steeds meer Amsterdammers in Haarlem gaan wonen om een gezin te stichten 

. . . Haarlem Marketing via een speciaal online platform veel leuke kinderactiviteiten deelt

. . . er meer dan 3.000 Kenau sieraden zijn verkocht waarvan 1,- euro per sieraad ten goede is gekomen van Stichting PLAN Nederland
 
. . .  er 26 jonge ondernemers uit het touringcarbedrijf in 2014 Haarlem hebben bezocht om kennis te maken met het aanbod van de 

stad, zodat ze Haarlem beter kunnen verkopen

Volg ons op: /Haarlemmarketing @CMHaarlem /Haarlembezoeken

STICHTING HAARLEM MARKETING
Bezoekadres: Grote Markt 2   I   Postbus 5574   I   2000 GN  Haarlem   I   Nederland
(+31) 23 571 22 62   I   info@haarlemmarketing.nl   I   www.haarlem.nl

DASHBOARD 2015 - 2018HAARLEM MARKETING                    

BEWONERS

D
O

EL/RESU
LTA

AT2018

STRATEG
IE

V
ERTREK

PU
N

T/N
U

LM
EETIN

G

AANDACHT
•  Bewoners zijn 

merkambassadeurs
•  Promoten aanbod

2015

PARTICIPATIE
•  Exclusieve bewoners- 

activiteiten en -acties

< 2016 <

IMAGO
•  Toename 

bewonerstrots

2017

• + 20% stijging bewonerstrots 
•  + 5% stijging van het bezoek aan musea, culturele podia en evenementen
•  + 5% stijging van het bezoek aan horeca en winkels in het centrum
• Stijging waardering cultuuraanbod naar cijfer 8 

• Toename bewonerstrots (geen nulmeting*)
•  Cultuurparticipatie; bezoek aan musea culturele podia en evenementen 

(geen nulmeting*) 
• Bezoek aan horeca en winkels in het centrum (geen nulmeting*)
• Haarlemmers geven cultuuraanbod cijfer 7,6 (Omnibus Haarlem 2013)

* nulmeting vindt plaats in 2015

NATIONALE BEZOEKERS

D
O

EL/RESU
LTA

AT2018

STRATEG
IE

V
ERTREK

PU
N

T/N
U

LM
EETIN

G

AANDACHT
• Belevingscampagne
• Free publicity
•  Vergroten 

betrokkenheid
• Merkambassadeurs

2015

PARTICIPATIE
• Lezersaanbiedingen
•  Arrangementen 

samenstellen en 
promoten

•  Gebruik 
promotiemiddelen

< 2016 <

IMAGO
•  Vergoten 

betrokkenheid
•  Vertellen Haarlem 

verhaal

2017

• stijging naar plaats in top 5 Nederlandse stedentrips
• stijging naar plaats in top 10 Nederlandse toeristensteden
• + 10% stijging aantal nationale bezoekers
• + 15% stijging aantal hotelovernachtingen
• + 5% stijging gemiddelde besteding per persoon per dag

• 7e plaats Nederlandse stedentrip (Zoover 2013)
• 12e plaats Nederlandse Toeristensteden (CVO 2013)
• 1.057.000 nationale bezoekers
• 50.270 hotelovernachtingen incl. B&B (gemeente Haarlem 20132)
• Gemiddelde besteding per persoon per dag 43,30 euro (CVO 2013)

ZAKELIJKE BEZOEKERS

D
O

EL/RESU
LTA

AT2018

STRATEG
IE

V
ERTREK

PU
N

T/N
U

LM
EETIN

G

AANDACHT
•  MICE partners zijn 

merkambassadeurs
• Free publicity

2015

PARTICIPATIE
•  Bundelen en 

promoten aanbod

< 2016 <

IMAGO
•  Haarlem wordt 

ervaren als een stad 
met unieke vergader- 
en congreslocaties

2017

•  + 10% stijging associatie Haarlem als unieke, zakelijke bestemming bij 
zakelijke bezoekers

• + 20% stijging aantal zakelijke bezoeken Haarlem e.o.

•  Associatie Haarlem als unieke, zakelijke bestemming bij zakelijke 
bezoekers (geen nulmeting)

•  700 zakelijke bezoeken aan Haarlem en omgeving (Haarlem Marketing - 
MICE partners 2012)

INTERNATIONALE BEZOEKERS
D

O
EL/RESU

LTA
AT2018

STRATEG
IE

V
ERTREK

PU
N

T/N
U

LM
EETIN

G

AANDACHT
• Belevingscampagne
• Free publicity
•  Promoten Haarlem 

in andere delen 
Metropoolregio 
Amsterdam

2015

PARTICIPATIE
•  Arrangementen 

samenstellen en 
promoten

• Lezersaanbiedingen
•  Gebruik 

promotiemiddelen

< 2016 <

IMAGO
•  Associatie Haarlem 

met ‘Authentic 
Haarlem’

2017

• + 10% stijging verblijfsduur dagbezoek
• + 10% stijging verblijfsduur verblijfbezoek
• + 25% stijging hotelovernachtingen
• + 10% stijging gemiddelde dagbesteding per persoon

• Verblijfsduur dagbezoek 4,85 uur (Citylab 2012)
• Verblijfsduur verblijfbezoek 4 dagen (Citylab 2012)
• 250.270 hotelovernachtingen (O&S 2013, niet uitgesplitst)
•  Gemiddelde dagbesteding per persoon 61,40 euro (dagbezoek) 

en 81,30 euro verblijfsbezoek (excl. accommodatie) (Citylab 2012)
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WIE ZIJN WIJ? 

Haarlem Marketing is de citymarketingorganisatie van de stad Haarlem en actief op het gebied van marketing, communicatie en 
informatievoorziening. De stichting zet zich in om het merk Haarlem te laden en het onderscheidende imago van de stad zodanig 
te versterken, zodanig dat er meer bezoekers komen, bewoners trotser zijn op hun stad en het bedrijfsleven kan floreren, met als 
resultaat economische spin-off voor de stad. Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met publiek-private partners.  
VVV Haarlem is onderdeel van Haarlem Marketing. 

Missie en positionering
De missie van Haarlem Marketing is om Haarlem op de kaart te zetten als de onvermijdelijke bestemming voor levensgenieters.  
Dit geldt voor de doelgroepen bewoners, bezoekers en bedrijven.

De kernpropositie ‘wereldplek met een menselijke maat’ is leidend voor de positionering van Haarlem als een comfortabele woon- 
en werkstad, aantrekkelijke reisbestemming en een kweekvijver voor creatief talent. De legitimatie hiervoor is onder andere de 
unieke ligging nabij Amsterdam, Schiphol, natuurgebieden, zee en het hoogwaardige cultuur- en winkelaanbod.

Kernwaarden
De merkpersoonlijkheid van Haarlem onderscheidt zich door een samenstel van de kernwaarden ‘oorspronkelijkheid’, ‘kwaliteit’ 
en ‘menselijke maat’. Het verbinden van deze kernwaarden aan evenementen, verhalen, activiteiten en Haarlemmers geeft ze de 
gewenste lading en maakt ze overdraagbaar. 

Haarlem beeldmerk
Het Haarlem beeldmerk is de visuele uiting van de kernwaarden en dient als paraplu voor alle Haarlemse activiteiten. Het is  
de overkoepelende handtekening van en voor de stad. Doel hiervan is om de beleving en de herkenbaarheid rondom het merk 
Haarlem te versterken. 

WAT DOEN WIJ?

De belangrijkste activiteiten van Haarlem Marketing zijn:

ACTIVITEITEN 2015

Op basis van het meerjarenplan wordt jaarlijks een werkplan gerealiseerd. Hieronder in hoofdlijn de activiteiten voor 2015, 
ingedeeld naar kernkwaliteiten: cultuur, winkelen en ligging.

Cultuur 
• Museum arrangementen
• 20 jaar Nederland - Vlaanderen (maart)
• Boekenbal voor lezers (maart)
• Welkompakket nieuwe inwoners
• Open Monumentendagen (september)
• Oktober = Kindermaand (oktober)
• Ontwikkeling toeristisch (cultuur)product
• 50Plus Beurs (september)
• Bewonersweekend

Winkelen
• Shopping arrangement
• Online winkelplatform 
• Ontwikkeling toeristisch (winkel)product
• Marketingondersteuning winkelinitiatieven

Ligging
• Arrangementen (o.a. Haarlem - Keukenhof)
• Stimulering riviercruisemarkt

• Promotie op/samenwerking met Schiphol
• Metropoolregio Amsterdam 
• Ontwikkeling toeristisch product

Campagnes 
• Nationale campagne 
• Internationale campagne 
• Vier de Lente in Haarlem (april/mei)
• Zomers genieten (juli/augustus)
• 023Uur Haarlem Cultuur (september)
• December Feestmaand (december)

Zakelijk toerisme
• MICE-brochure en mailing (februari/maart)
• EvenementContact beurs 2015 (februari)
• Organisatie Ontmoet Haarlem dag (n.t.b.)
• Organisatie MICE-partner dag (n.t.b.)
•  MICE Nieuwsbrief en overige promotionele 

activiteiten

Algemeen
• Ontwikkeling toeristisch product 
•  Haarlem Gids (maart)
• Waterrecreatiefolder (maart)
• Merchandise
• Marketingondersteuning evenementen 
•  Organisatie persbezoeken en genereren 

(free)publicity

(Netwerk)bijeenkomsten
• MICE Partner Overleg (februari)
• Kick-off evenementenseizoen (maart)
• Haringparty (juni)
• Gouden Partner Overleg (oktober)

EVENEMENTEN 2015

30 januari t/m 1 februari 3D ProefPark 
7 en 8 februari Geluksroute 
13 t/m 15 maart Haarlemse Lente! 
25 en 26 april Bloemencorso 
27 april Koningsdag 
4 mei Herdenkingsconcert 
5 mei Bevrijdingspop 
14 t/m 17 mei Wandel4daagseHaarlem 
22 t/m 24 mei Vijfhoek Kunstroute 
22 en 23 mei Luilakmarkt 
25 mei Haarlem Draait door
30 mei Edit Festival 
30 mei Haarlem Wijn 
30 en 31 mei Battle of the Coast
20 en 21 juni Houtfestival 
20 juni Cruise & Dance
25 juni t/m 5 juli Int. Koorbiënnale
5 t/m 9 augustus Haarlem Culinair 
8 t/m 15 augustus Muggenronde 
16 augustus Eldorica Festival
19 t/m 22 augustus Haarlem Jazz&More 
22 en 23 augustus OpenluchtHotel Haarlem
27 t/m 30 augustus ProefPark Haarlem

6 september Schalkwijk aan Zee
6 september Haarlem Duurzaam 
12 t/m 13 september 023Uur Haarlem Cultuur 
12 t/m 13 september Open Monumentendagen 
12 t/m 13 september Korenlint 
13 september Jopenfestival 
20 september Vijfhoek Huiskamer Festival
27 september  Halve van Haarlem  
1 t/m 31 oktober Oktober = Kindermaand 
30, 31 oktober en 1 november Kunstlijn
15 november Intocht Sinterklaas Haarlem
12 t/m 13 december Kerstweekend 
24 december Kerstsamenzang 

*  Deze lijst is samengesteld op basis van de verstrekte 
informatie door evenementenorganisatoren. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor eventuele onjuist- of onvolkomenheden. 
Bij het ter perse gaan van deze brochure waren nog niet alle 
evenementen in 2015 bekend. Voor vragen, opmerkingen of  
tips kunt u contact opnemen met de evenementencoördinator 
van de gemeente Haarlem, Chantal Baas, CBaas@haarlem.nl. 
Kijk op haarlem.nl voor meer informatie.

SAMEN BEREIKEN WE MEER

Via het samenwerkingsverband ‘Haarlem Partners’ stimuleert Haarlem Marketing de samenwerking en synergie tussen partijen in 
de stad. Door gezamenlijke inspanningen van publieke en private organisaties, het bundelen van krachten en het werken vanuit 
een gedeelde visie kan het potentieel van Haarlem nog beter worden benut. Haarlem Partners profiteren van extra exposure, 
aantrekkelijke voordelen en worden uitgenodigd voor besloten netwerkbijeenkomsten. 

Haarlem Marketing werkt nauw samen met VVV Nederland, NBTC, Amsterdam Marketing, Amsterdam Cruise Port en is lid van de 
Metropoolregio Amsterdam en Amsterdam Partners.

OP NAAR 2018!

Voor de periode 2015-2018 werkt Haarlem Marketing met een meerjarenplan. Via deze methodiek wordt de voortgang en focus 
van de werkzaamheden bewaakt. Op basis van het meerjarenplan is een speciaal Dashboard 2015-2018 ontwikkeld, dat in deze 
brochure is opgenomen.

• opzetten van marketingcampagnes
• stimuleren van het (zakelijk) toerisme
• (door)ontwikkelen van off- en online promotiemiddelen
• informeren van bezoekers via VVV Haarlem

• genereren van (free) publicity voor Haarlem
• initiëren en begeleiden van persbezoeken
• adviseren op gebied van marketing en communicatie
• marketingondersteuning van diverse initiatieven en evenementen

QUOTES HAARLEM PARTNERS

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat 

zij een belangrijke schakel is in het verbinden 

van bedrijven, bezienswaardigheden, locaties, en 

evenementen. Daarmee biedt zij versterking aan ons 

als ondernemer, maar is ook een verrijking voor de 

stad als geheel.’

Jopenkerk

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat 

wij ons gezamenlijk moeten inzetten om Haarlem 

toeristisch en zakelijk nog beter op de kaart te zetten!’

Van der Valk Hotel Haarlem

Door de samenwerking vanuit het Haarlem 

partnerschap ervaren wij hoeveel dezelfde 

speerpunten we hebben als Haarlem Marketing. 

We komen elkaar tegen in diverse netwerken en 

projecten voor de stad. De krachten nog meer 

bundelen om Haarlem verder te versterken, dat is 

wat het partnerschap ons oplevert.’

Rabobank Haarlem e.o.

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat… 

zonder Haarlem: geen gezellig Noord-Holland! En 

door een samenwerking tussen Haarlem Marketing 

en Rent a Bike Haarlem komt dat helemaal goed!’

Rent a Bike

‘Samen sta je sterker!…’

Parels eten & drinken

‘Mede dankzij onze samenwerking met Haarlem 

Marketing en ons uitzicht op het Proveniershofje, 

RQ]H�JHZHOGLJH�NRIÀH��OXQFK�HQ�KLJK�WHD��ZRUGW�RQV�

restaurant Hofje zonder Zorgen zeer druk bezocht.’

Hofje zonder Zorgen

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat we 

als Haarlems bedrijf graag gebruik maken van de 

kracht en passie die er leeft in onze mooie stad. 

Samen sta je sterk!’

Klimmuur Haarlem

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat de 

marketing van Haarlem ons aan het hart gaat.’

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat… 

heel het land (en de rest van de wereld) mag en 

moet weten dat Haarlem Cultuurstad met hoofdletter 

C is, met de Toneelschuur en Filmschuur als best 

bezochte podium van de stad.’

Toneel- en Filmschuur Haarlem

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat we 

hiermee bezegelen dat we Haarlem als stad, en alle 

mooie organisaties die Haarlem rijk is, een warm 

hart toe dragen.’

De Lichtfabriek

‘Omdat kwaliteit elkaar versterkt!’

Proeflokaal De Blauwe Druif

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat het 

Frans Hals Museum/De Hallen Haarlem gelooft in 

Haarlemse samenwerking.’

Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem

‘Omdat Haarlem de mooiste stad van het land is, die 

iedereen zou moeten bezoeken!’

B&B Luna

‘Wij zijn partner van Haarlem Marketing omdat de 

stad alle bedrijven nodig heeft. Maar ook omdat wij 

de stad in de Metropoolregio een belangrijke plaats 

willen laten innemen.’

Imbema

‘B&B Hotel Malts is partner van Haarlem Marketing 

omdat wij bezoekers de beste Haarlem-ervaring 

gunnen zodat zij allemaal ambassadeurs worden 

van deze prachtige stad.’

B&B Hotel Malts

05203-HM-Partnerpakket-DEF.indd   2 19-01-15   16:49
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Haarlemse Evenementenlijst 2015        
 
Deze Haarlemse Evenementenlijst 2015 is samengesteld naar aanleiding van de verstrekte informatie door 
evenementenorganisatoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuist- of onvolkomenheden  
 
Wij raden je aan om voorafgaand aan een evenement de desbetreffende website of www.haarlem.nl te raadplegen 
voor eventuele wijzigingen. 
 
Vragen, opmerkingen of tips kunnen gemaild worden naar de evenementencoördinator van de gemeente Haarlem, 
Chantal Baas, e-mail: cbaas@haarlem.nl  
 
Kijk voor de volledige UITagenda en het toeristisch aanbod op www.haarlem.nl. 
 

 

JANUARI 
 
Evenement  : 3D Proefpark Wintereditie 
Locatie   : MAAK Haarlem, Oudeweg 91-95 
Datum   : Vrijdag 30 januari en Zaterdag 31 Januari 2015 
Website  : www.proefparkhaarlem.nl 
Inlichtingen via : Sjors van Wezel 
Telefoon/email  : 06-33006733 / sjors@kookrebellen.nl 
Foodtrucks, foodiejays, (kinder)kookworkshops, 3D Foodprinter demonstraties en meer. 
 
 

FEBRUARI 
 
Evenement  : 3D Proefpark Wintereditie 
Locatie   : MAAK Haarlem, Oudeweg 91-95 
Datum   : Zondag 1 Februari 2015  
Website  : www.proefparkhaarlem.nl 
Inlichtingen via : Sjors van Wezel 
Telefoon/email  : 06-33006733 / sjors@kookrebellen.nl 
Foodtrucks, foodiejays, (kinder)kookworkshops, 3D Foodprinter demonstraties en meer. 
 
Evenement  : Geluksroute Haarlem 
Locatie   : Centrum/winkelstraten 
Datum   : Zaterdag 7 en Zondag 8 februari 2015 
Website  : www.geluksroute.nu  
Inlichtingen via : Sandra Brandt 
Telefoon/email  : 06-23495509 / geluksroute023@gmail.com 
 
 

MAART 
 
Evenement  : De Haarlemse Lente! 
Locatie   : Diverse podia, musea en galeries 
Datum   : Vrijdag 13 t/m Zondag 15 maart 2015 
Website  : www.nieuwevide.nl 
Inlichtingen via : Lucien Ravensberg / Nathalie Hartjes 
Email   : info@nieuwevide.nl 
Alle podia van de hedendaagse kunst vieren de lente in Haarlem; festival van de hedendaagse kunst! 
 
Evenement  : Earth Hour 
Locatie   : Grote Markt 
Datum   : Zaterdag 28 Maart 2015 
Website  : http://www.wnf.nl/nl/earth_hour/ 
Inlichtingen via : Ton Driessen, Klimaatcoördinator, Gemeente Haarlem ism WNF 
Email   : amdriessen@haarlem.nl 
Samen één uur het licht uit voor de aarde! 

http://www.haarlem.nl/
mailto:cbaas@haarlem.nl
http://www.haarlem.nl/
http://www.proefparkhaarlem.nl/
mailto:sjors@kookrebellen.nl
http://www.proefparkhaarlem.nl/
mailto:sjors@kookrebellen.nl
http://www.geluksroute.nu/
mailto:geluksroute023@gmail.com
http://www.nieuwevide.nl/
mailto:info@nieuwevide.nl
http://www.wnf.nl/nl/earth_hour/
mailto:amdriessen@haarlem.nl
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APRIL 
 
Evenement  : Haarlemse Kermis Noord 
Locatie   : Zaanenlaan   
Datum   : Vrijdag 24 April t/m Dinsdag 5 Mei 2015 
Website  : www.kermis-haarlem.nl  
Inlichtingen via : Ed Mense 
Telefoon  : 06-46215083 
 
Evenement  : Haarlemse Kermis Grote Markt  
Locatie   : Grote Markt  
Datum   : Woensdag 15 t/m Donderdag 30 April, 2015     
Website  : www.kermis-haarlem.nl  
Inlichtingen via : Ed Mense 
Telefoon  : 06-46215083 
 
Evenement  : Bloemencorso van de Bollenstreek 
Locatie   : Gedempte Oudegracht 
Datum   : Zaterdag 25 en Zondag 26 April 2015 
Website  : www.bloemencorso-bollenstreek.nl 
Inlichtingen via : Jan Pijnacker 
Email   : info@bloemencorso-bollenstreek.nl 
 
Evenement  : Koningsdag 
Locatie   : o.a. Haarlemse binnenstad  
Datum   : Maandag 27 April 2015 
Website  : www.oranjevereniginghaarlem.nl  
Inlichtingen via : Lydia Heerens 
Email   : info@oranjevereniginghaarlem.nl 
Nationale feestdag met de traditionele vrijmarkt, optredens op podia en diverse activiteiten voor jong en oud.  
 
 

MEI 
 
Evenement  : Herdenkingsconcert  
Locatie   : Haarlemmer Hout  
Datum   : Maandag 4 Mei 2015    
Website  : www.haarlem.nl  
Inlichtingen via : Sascha Baggerman 
Email   : info@bevrijdingspop.nl 
Nationale Dodenherdenking. Klassiek herdenkingsconcert in stadspark de Haarlemmer Hout; gratis toegankelijk.  
 
Evenement  : Bevrijdingspop 
Locatie   : Haarlemmer Hout, Frederikspark, Florapark, Dreef  
Datum   : Dinsdag 5 Mei 2015   
Website  : www.bevrijdingspop.nl  
Inlichtingen via : Sascha Baggerman 
Email   : info@bevrijdingspop.nl 
Het oudste en grootste bevrijdingsfestival van Nederland met een bijzondere muziekprogrammering op meerdere 
podia; gratis toegankelijk. 
 
Evenement  : Wandel4daagseHaarlem 
Locatie   : gehele regio; start vanaf de Kunstijsbaan Haarlem 
Datum   : Donderdag 14 t/m Zondag 17 Mei 2015 
Website  : www.wandel4daagsehaarlem.nl 
Inlichtingen via : Stichting Sportwandelschool Hoorn-West Friesland 
Telefoon/email  : 06-55937535 / j.tonneman@quicknet.nl informatie@wandel4daagsehaarlem.nl  
Derde editie wandel4daagse in Haarlem en omstreken; met een 10/15/20/25/30/40 en 50 km loop. 
 
 
 

http://www.kermis-haarlem.nl/
http://www.kermis-haarlem.nl/
http://www.bloemencorso-bollenstreek.nl/
mailto:info@bloemencorso-bollenstreek.nl
http://www.oranjevereniginghaarlem.nl/
mailto:info@oranjevereniginghaarlem.nl
http://www.haarlem.nl/
mailto:info@bevrijdingspop.nl
http://www.bevrijdingspop.nl/
mailto:info@bevrijdingspop.nl
http://www.wandel4daagsehaarlem.nl/
mailto:j.tonneman@quicknet.nl
mailto:informatie@wandel4daagsehaarlem.nl
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Evenement  : Vijfhoek Kunstroute 
Locatie   : De Vijfhoek 
Datum   : Vrijdag 22 Mei, Zaterdag 23 Mei en Zondag 24 Mei 2015 
Website  : www.vijfhoekkunstroute.nl 
Inlichtingen via : Leo van Velzen Stichting Vijfhoek Kunstroute 
Telefoon/email  : 06-55135599 lvvelzen@planet.nl 
Kunstroute door de “Jordaan” van Haarlem, namelijk De Vijfhoek. 
 
Evenement  : Luilakmarkt 
Locatie   : Raamvest/singel/Grote Houtstraat 
Datum   : vrijdag 22 op zaterdag 23 Mei 2015 
Website  : www.haarlem.nl 
Inlichtingen via : Ed Mense 
Telefoon/email  : 06-46215083 e.mense@haarlem.nl 
 
Evenement  : Kleverpark Festival 
Locatie   : Kleverpark en omliggende straten 
Datum   : Zaterdag 23 Mei 2015 
Website  : www.kleverparkdag.nl 
Inlichtingen via : Ina Niks 
Telefoon/email  : ina@niksenpartners.nl  
Het Kleverpark in hemelse sferen, met veel muziek, eten en drinken, kinderactiviteiten en een eigentijdse markt 
 
Evenement  : Haarlem Draait Door! 
Locatie   : Centrum 
Datum   : Maandag 25 Mei (2

e
 Pinksterdag) 

Website  : www.draaiorgelmuseum.org  
Inlichtingen via : Louis Guykens 
Telefoon/email  : 070-3833651 / guykens@planet.nl  
 
Evenement  : Edit Festival   
Locatie   : Veerplas 
Datum   : Zaterdag 30 mei 2015 
Website  : www.editfestival.com 
Inlichtingen via : Dave Wijgergangs 
Telefoon/email  : 06-54293097 / info@editfestival.com  
Tweede editie van het Dance festival. 
 
Evenement  : 12 Inch Festival   
Locatie   : Veerplas 
Datum   : Zondag 31 Mei 2015 
Website  : www.editfestival.com 
Inlichtingen via : Dave Wijgergangs / St. Not Now! I’m dancing productions 
Telefoon/email  : 06-54293097 / info@editfestival.com  
 
Evenement  : Haarlem Wijn 
Locatie   : Bavo Kerk, Grote Markt 
Datum   : Zaterdag 30 mei 2015 
Tijd   : 17.00 – 22.00 uur 
Website  : www.haarlemwijn.nl  
Inlichtingen via  : Martijn Kooijman 
Email   : info@haarlemwijn.nl     
 
Evenement  : Battle of the Coast 
Locatie   : Haarlem en Zandvoort  
Datum   : Zaterdag 30 en Zondag 31 Mei 
Website  : www.battleofthecoast.nl  
Inlichtingen via : Hans Schouten en Nancy Wesselsz 
Telefoon/email  : 06-48136309 / hans@supfrenzy.nl  
Stand-up peddling door de binnenstadswateren 

http://www.vijfhoekkunstroute.nl/
mailto:lvvelzen@planet.nl
http://www.haarlem.nl/
mailto:e.mense@haarlem.nl
http://www.kleverparkdag.nl/
mailto:ina@niksenpartners.nl
http://www.draaiorgelmuseum.org/
mailto:guykens@planet.nl
http://www.editfestival.com/
mailto:info@editfestival.com
http://www.editfestival.com/
mailto:info@editfestival.com
http://www.haarlemwijn.nl/
mailto:info@haarlemwijn.nl
http://www.battleofthecoast.nl/
mailto:hans@supfrenzy.nl
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JUNI 
 

Evenement  : Avondvierdaagse 
Locatie   : Inhuldiging Grote Markt 
Datum   : Dinsdag 2 t/m Vrijdag 5 Juni 2015 
Website  : www.avondvierdaagse-haarlem.nl  
Inlichtingen via : Fulbert Nijpels 
Telefoon/email  : 06-13045675l / voorzitter@avondvierdaagse-haarlem.nl  
 
Evenement  : Haarlem Biologisch en Duurzaam 
Locatie   : Grote Markt 
Datum   : Zondag 7 Juni 2015 
Inlichtingen via : B.O.B. Promotions & Entertainment 
Telefoon/email  : 06-52054501 / info@b-o-b.nl 
 
Evenement  : Letterenloop 
Locatie   : Haarlem Noord / Bloemendaal 
Datum   : Zondag 7 Juni 2015 
Website  : www.letterenloop.nl  
Inlichtingen via : Johan van Dijk / Jose Nonnekes 
Telefoon/email  : info@letterenloop.nl 
 
Evenement  : Houtfestival 
Locatie   : Vlooienveld, de Hout 
Datum   : Zaterdag 20 en Zondag 21 Juni 2015 
Website  : www.houtfestival.nl 
Inlichtingen via : Arjen Overbeek 
Telefoon/email  : 06-52690077  
 
Evenement  : Cruise & Dance 
Locatie   : Molenplas 
Datum   : Zaterdag 20 Juni 2015 
Website  : www.cruiseanddance.nl  
Inlichtingen via : The Floating Company /Jeroen Spek 
Telefoon/email  : 06-40981544 
 
Evenement  : Haarlems Yogafestival 
Locatie   : Landgoed Elswout 
Datum   : Zaterdag 20 en Zondag 21 Juni 2015 
Website  : www.yogafestivalhaarlem.nl  
Inlichtingen via : Tamara Keasberry, Bureau Tam Tam 
Telefoon/email  : 06-52690077 / tamara@bureautamtam.nl  
Een festival volledig in het teken van yoga lifestyle 
 
Evenement  : Int. Koorbiënnale 
Locatie   : Div locaties 
Datum   : Vrijdag 26 Juni t/m Zondag 5 Juli 2015 
Website  : www.koorbiennale.nl   
Inlichtingen via : Claire Reeves 
Telefoon/email  : 06-25091001 
 
Evenement  : Grachtenloop 
Locatie   : Haarlemse grachten 
Datum   : Vrijdag 26 Juni 2015 
Website  : www.grachtenloop.nl  
Inlichtingen via : Stichting SportSupport, Jose Nonnekens 
Telefoon/email  : 023-5260302 / info@grachtenloop.nl  
 
Evenement  : Zomer in de Zaanen 

http://www.avondvierdaagse-haarlem.nl/
mailto:voorzitter@avondvierdaagse-haarlem.nl
mailto:info@b-o-b.nl
http://www.letterenloop.nl/
mailto:info@letterenloop.nl
http://www.houtfestival.nl/
http://www.cruiseanddance.nl/
http://www.yogafestivalhaarlem.nl/
mailto:tamara@bureautamtam.nl
http://www.koorbiennale.nl/
http://www.grachtenloop.nl/
mailto:info@grachtenloop.nl
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Locatie   : Zaanenpark 
Datum   : zaterdag 27 juni 2014 
Website  : www.zomerindezaanen.nl 
Inlichtingen via : Maarten Brock 
Telefoon/email  : info@posthuis.nl 
 
 
 

JULI 
 
----------- 

 

 

AUGUSTUS 

 
Evenement  : Haarlem Culinair   
Locatie   : Grote Markt  
Datum   : Woensdag 5 t/m Zondag 9 Augustus 2015 
Website  : www.haarlemculinair.nl  
Inlichtingen via : Henny Leeflang 
Telefoon  : 06-54987493 
Toprestaurants uit de regio Haarlem presenteren zich aan het publiek.  
 
Evenement  : 56

e
 Haarlemse Muggenronde 

Locatie   : Grote Markt  
Datum   : Zaterdag 8 t/m Zaterdag 15 Augustus 2015  

  --9 Augustus is Grote Marktdag + 11 Augustus is Plesmanpleindag-- 
Website  : www.muggenronde.nl 
Inlichtingen via : stichting Haarlemse Muggenronde 
Telefoon/email  : 06-13614622/ c.heijmel@hetnet.nl 
Haarlemse wielerronde voor de jeugd. 
 
Evenement  : Eldorica Festival 
Locatie   : Staten Bolwerk 
Datum   : Zondag 16 Augustus 2015 
Website  : www.eldorica.com 
Inlichtingen via : Lenny Houwaart 
Telefoon/email  : lhouwaart@hotmail.com    
Met een festival naar een betere wereld.  
 
Evenement  : Haarlem Jazz&More  
Locatie   : Grote Markt en omgeving  
Datum   : Woensdag 19 t/m Zaterdag 22 Augustus 2015 
Website  : www.haarlemjazzandmore.nl   
Inlichtingen via : Martijn Bevelander / Bob van der Bree 
Telefoon  : 06-509799824 
 
Evenement  : OpenluchtHotel Haarlem  
Locatie   : Staten Bolwerk  
Datum   : Zaterdag 22 en Zondag 23 Augustus 2015 
Website  : www.fieldsofwonder.nl  
Inlichtingen via : Geert vd Velden 
Telefoon  : 06-48347180 / geertvdvelden@planet.com  
 
Evenement  : Proefpark Haarlem  
Locatie   : Kenaupark  
Datum   : Donderdag 27 t/m Zondag 30 Augustus 2015 
Website  : www.proefpark.nl 
Inlichtingen via : Sjors van Wezel 
Telefoon  : 06-33006733 
 

http://www.zomerindezaanen.nl/
mailto:info@posthuis.nl
http://www.haarlemculinair.nl/
http://www.muggenronde.nl/
mailto:c.heijmel@hetnet.nl
http://www.eldorica.com/
mailto:lhouwaart@hotmail.com
http://www.haarlemjazzandmore.nl/
http://www.fieldsofwonder.nl/
mailto:geertvdvelden@planet.com
http://www.proefpark.nl/
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SEPTEMBER  
 
 
Evenement  : Haarlem Duurzaam 
Locatie   : Grote Markt 
Datum   : Zondag 6 September 2015 
Website  : www.b-o-b.nl   
Telefoon  : 06-54987493 / info@b-o-b.nl  
 
Evenement  : Schalkwijk aan Zee 
Locatie   : Molenplaspark 
Datum   : Zondag 6 September 2015 
Website  : www.schalkwijkaanzee.nl 
Inlichtingen via : Petra Kok, Peacock Events 
Telefoon/email  : 06 105 857 28 / info@peacockevents.nl  
 

Evenement  : Korenlint 
Locatie   : Diverse monumentale locaties/panden 
Datum   : Zaterdag 12 en Zondag 13 September 2015 
Website  : www.korenlint.nl 
Inlichtingen via : Peter Duval Slothouwer 
Telefoon/email  : 023-5370802 / 06-14838216 peterduval@hotmail.com 
Een jaarlijks terugkerend evenement tijdens de open monumentendagen, waaraan 100 koren deelnemen 
waaronder klassieke-, pop-,kinder-, oratoriumkoren en a capella vocal groups. 
 
Evenement  : Open Monumentendagen  
Locatie   : Haarlemse binnenstad    
Datum   : Zaterdag 12 en Zondag 13 September 2015   
Website  : www.haarlem.nl  
Inlichtingen via : Leontine Splinter 
Telefoon  : 023-5712262 
Speciale openstelling van bijzondere Haarlemse monumenten.  
 
Evenement  : 023 UUR HAARLEM CULTUUR   
Locatie   : Haarlemse binnenstad en podia   
Datum   : Zaterdag 12 en Zondag 13 September 2015     
Website  : www.stadalspodium.nl  
Inlichtingen via : Jaap Lampe 
Email   : info@stadalspodium.nl 
De aftrap van het nieuwe culturele seizoen met diverse optredens door de stad.  
 
Evenement  : Harley Dagen Haarlem  
Locatie   : Veerplas 
Datum   : Zaterdag 12 en Zondag 13 September 2015   
Website  :  
Inlichtingen via :  
Telefoon  :  
 
Evenement  : Jopenfestival   
Locatie   : Nieuwe Kerksplein 
Datum   : Zondag 13 September 2015   
Website  : www.jopenfestival.nl  
Inlichtingen via : Lydian Zoetman 
Telefoon  : 06-54784989 
 
 

http://www.b-o-b.nl/
mailto:info@b-o-b.nl
http://www.schalkwijkaanzee.nl/
mailto:info@peacockevents.nl
http://www.korenlint.nl/
mailto:peterduval@hotmail.com
http://www.haarlem.nl/
http://www.stadalspodium.nl/
mailto:info@stadalspodium.nl
http://www.jopenfestival.nl/
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Evenement  : Vijfhoek Huiskamer Festival   
Locatie   : Straten rondom café de Vijfhoek 
Datum   : Zondag 20 September 2015   
Website  : www.cafedevijfhoek.nl  
Inlichtingen via : Niels Weijers 
Telefoon  : info@cafedevijfhoek.nl  
 
Evenement  : Halve van Haarlem   
Locatie   : Start/Finish Grote Markt 
Datum   : Zondag 27 September 2015   
Website  : www.halvevanhaarlem.nl   
Inlichtingen via : Renee Faber 
Telefoon  : info@halvevanhaarlem.nl   
 
 
 

OKTOBER 
 

Evenement  : Oktober = Kindermaand     
Locatie   : gehele stad 
Datum   : Donderdag 1 t/m Zaterdag 31 oktober  2015  
Website  : www.haarlem.nl  
Inlichtingen via : Leontine Splinter  
Telefoon  : 023-5712262 
Een maand voor en door kinderen. De hele maand oktober vinden er activiteiten plaats voor kinderen.  
 

 
 
NOVEMBER 
 

Evenement  : Kunstlijn    
Locatie   : Galeries/Haarlemse binnenstad  
Datum   : Vrijdag 30 en Zaterdag 31 Oktober en Zondag 1 November 2015 
Website  : www.kunstlijnhaarlem.nl  
Inlichtingen via : Joke Breemouer 
Telefoon/email  : info@kunstlijnhaarlem.nl 
Een open atelierroute in Haarlem en omgeving. Eén van de grootste beeldende kunst manifestaties van 

 

Evenement  : Intocht Sinterklaas Haarlem    
Locatie   : Spaarne, Grote Markt, Haarlemse binnenstad  
Datum   : Zondag 15 November 2015 
Website  : www.sintintochthaarlem.nl   
Inlichtingen via : Marc Schultheis 
Telefoon/email  : info@sintintochthaarlem.nl  
 

Evenement  : Hannie Schaftherdenking    
Locatie   : Kenaupark  
Datum   : Zondag 29 November 2015 
Website  : www.hannieschaft.nl   
Inlichtingen via : Jeroen Pliester 
Telefoon/email  : info@hannieschaft.nl of tel. 0229 237837 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.cafedevijfhoek.nl/
mailto:info@cafedevijfhoek.nl
http://www.halvevanhaarlem.nl/
mailto:info@halvevanhaarlem.nl
http://www.haarlem.nl/
http://www.kunstlijnhaarlem.nl/
http://www.sintintochthaarlem.nl/
mailto:info@sintintochthaarlem.nl
http://www.hannieschaft.nl/
mailto:info@hannieschaft.nl


 

8 | P a g i n a  

 

DECEMBER 
 

Evenement  : Kerstweekend/Kerstmarkt     
Locatie   : Grote Markt en omgeving  
Datum   : Zaterdag 12 en Zondag 13 December 2015   
Website  : www.haarlem.nl  
Inlichtingen via : Ed Mense 
Telefoon  : 06-46215083 
 

Evenement  : Kerstsamenzang Grote Markt en Nieuwe Kerksplein    
Locatie   : Grote Markt / Nieuwe Kerksplein 
Datum   : Donderdag 24 december 2015 
Website  : www.haarlem.nl  
Inlichtingen via : Volgt 

http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/


PROMOTIONELE BESTEDINGEN HM 2015

Categorie Bedrag Perc

1. Cultuur/Musea 54.000 21

Promotiecampagne Flower Experience 5.000

Musemfolder NE/EN 4.000

Arrangementen Musea 10.000

Belevingscampagne 10.000

Organisatie Oktober = Kindermaand 5.000

Open Monumentendagen + clustercamp 10.000

Welkom Pakket nieuwe inwoners 5.000

Vlaanderen-Nederland 20 jaar 2.500

Bewonersweekend 2.500

totaal 54.000

2. MICE Haarlem 13.000 5

Advertorials 2.000

MICE brochure 6.000

Beurs 4.000

Ontmoet Haarlem 1.000

totaal 13.000

3. Winkelen 20.500 8

Belevingscampagne 5.000

Campagne Gouden Straatjes 2.000

Online Platform 4.000

Shopping arrangement 1.500

Thematische winkelfolders 8.000

totaal 20.500

4. Toeristisch Product 34.500 14

Haarlem magazines 20.000

Plattegrond Scheurblok 5.000

Waterrecreatiefolder 2.000

Wandelroutes/museumfolder 7.500

totaal 34.500

5. Online Media 37.500 15

Vaste kosten 10.000

Doorontwikkeling Site 15.000

Doorontwikkeling App / webshop 7.500

Online materialen (banners, widgets) 5.000



totaal 37.500

6. Beeldmerkcampagne 10.000 4

Beeldmerkcampagne 10.000

totaal 10.000

7. Offline media 48.500 19

HD / Landelijke kranten 12.500

Posters etc 10.000

Welkomborden 7.500

Bloemenmeisjes 12.500

Beurzen 6.000

totaal 48.500

8. Evenementen 15.000 6

3 Clustercampagnes 9.000

participatie evenementen 6.000

   

totaal 15.000

9. Netwerkbijeenkomsten 8.000 3

Kick off Evenementen seizoen 3.500

Haringparty met Niehe Lancee 500

Einde jaarsborrel 3.500

NV Haarlem 500

totaal 8.000

10. Merchandise / relatiegeschenk 13.000 5

Merchandise 13.000

  

totaal 13.000

Grand Totaal 254.000 100
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