
De gemeente Velsen, met IJmuiden als grootste kern en economisch kloppend hart, biedt volop mogelijkheden om te wonen, 

werken en te recreëren. Het is onze taak te promoten wat we hier allemaal hebben, partijen die daaraan bijdragen met elkaar 

te verbinden en de balans in de gaten te houden. De stad promoten kunnen we niet alleen, dat lukt alleen samen. Daarom  

vinden wij het belangrijk om onze partners met elkaar te verbinden en samen te werken aan activiteiten en campagnes.

Citymarketing gericht op samenwerken

Doelstellingen
• Het vergroten van de naamsbekendheid en het verbeteren van het imago van 

 IJmuiden als interessante vestigingslocatie, als interessante bezoeklocatie en 

 als aantrekkelijke woonplaats.

• Het aantrekken van bezoekers en het behouden van bewoners en bedrijven.

• Het vergroten van de economische spin-off (lokale bestedingen).

• Het vergroten van de trots onder de bewoners en bedrijven.

• Het versterken van activiteiten en het verbinden van partners.

Energietransitie
IJmuiden is het centrum van de innovatieve maakindustrie en windhoofdstad 

van Nederland. Mede door opmars van van waterstof als alternatieve energie-

bron speelt IJmuiden een grote rol in de energietransitie. Wij ondersteunen 

Techport en AYOP bij de profilering en promotie van hun activiteiten.

Co-financiering
Co-financiering is vanaf de start een belangrijke randvoorwaarde voor het 

uitvoeren van de citymarketingactiviteiten in Velsen. Onze doelstellingen 

worden steeds breder ondersteund en uitgedragen door het netwerk van 

bedrijven, organisaties en instellingen. Naast de middelen van Citymarketing 

Velsen dragen deze partners ook met geld en in natura bij aan campagnes en 

bijeenkomsten. In de praktijk komt het erop neer dat de kosten vrijwel altijd 

worden gedeeld met partners. De geschatte waarde hiervan is opgelopen tot 

160.000 euro (zie Waarde verbinden).

Doelgroepen
• Bewoners van de gemeente Velsen

• Bezoekers uit de metropoolregio Amsterdam

• Bedrijven in de gemeente Velsen

• Bedrijven in de metropoolregio Amsterdam

• Studenten die op zoek zoek naar een beroepsopleiding of stageplek

Strategie
• Focus op bewoners en bedrijven, dan bezoekers

• IJmuiden.nl staat centraal

• Merken ‘uitvergroten’ via themamaanden

• Samenwerken met partners

• Story telling inzetten (video/interviews)

• Data en kennis delen

• Positie in de metropoolregio Amsterdam claimen

Bestuur
Citymarketing Velsen is een stichting zonder winstoogmerk. Het onbezoldigde 

bestuur bestaat uit lokale ondernemers en vertegenwoordigers van maat-

schappelijke organisaties met een hart voor IJmuiden en de gemeente Velsen.

Citymarketeer
De citymarketeer leidt de organisatie, verbindt partners en voert de regie 

over de campagnes en activiteiten.

Citymarketingkerkje
Citymarketing Velsen is gehuisvest in het voormalige kerkje ‘de Vermaning’ 

aan de Helmstraat 9 in Oud-IJmuiden. Hier vergadert het bestuur en worden 

kleinschalige bijeenkomsten gehouden van partners van citymarketing.

Ondersteuning
Een poule van lokale freelancers ondersteunt Citymarketing Velsen bij de 

uitvoering van het activiteitenplan. Doel is om de beschikbare budgetten zoveel 

mogelijk in Velsen uit te geven. Hierdoort voegen wij jaarlijks zo’n 40.ooo euro 

toe aan de lokale economie.

Gemeente Velsen
• 7 kernen | 63 km²

• 68.482 inwoners (32.185 in IJmuiden)

• Gemiddelde leeftijd 43,6 jaar

• 31.000 huishoudens

• 35.700 banen

• Besteedbaar inkomen 45.700 euro

Rapportcijfer van
bedrijven en organisaties

8,5

Merkwaarden
Rauw | Groen | Nuchter

Maritiem | Vakmanschap
Innovatief

Meerjarenplan
Het Meerjarenplan 2021-2025 is in samenwerking met de belangrijkste partners 

opgesteld als routekaart naar een toekomstbestendige citymarketing-

organisatie met partners die bereid zijn een bijdrage te leveren aan campagnes 

of activiteiten. In dit plan staan onze doelstellingen, strategie, activiteiten en 

ambities voor de komende jaren. Bekijk het plan op ijmuiden.nl/citymarketing.

Opleiden
De beroepsopleidingen (van VBMO tot HBO) en de bedrijven maken van IJmuiden 

het mooiste praktijklokaal van Nederland. Samen ontwikkelen we impactvolle 

campagnes en denken actief mee over arbeidsmarktcommunicatie. Door de 

oplopende personeelstekorten wordt dit thema steeds belangrijker. Ook voor 

Citymarketing Velsen.

 Begroting Subsidie Inkomsten Waarde verbinden**

2019 200.000  200.000  50.000

2020* 200.000  175.000  25.000 100.000

2021* 175.000  150.000  25.000 100.000

2022 215.000 150.000  65.000 160.000

2023 225.000 150.000  75.000 180.000

* Minder uitgaven vanwege corona.   ** Schatting inclusief vrijwilligersuren.

Verbinden
Een belangrijk doel van citymarketing is het verbinden van partners en aanjagen 

van bestaande campagnes, topevenementen, organisaties en bedrijvennet-

werken die bijdragen aan het positieve imago van IJmuiden en de gemeente 

Velsen. Wij brengen onze partners onder de aandacht van een groot publiek, 

waarbij co-creatie en co-financiering altijd randvoorwaarden zijn.

Partnerships
Door partner te worden laten bedrijven en organisaties zien dat zij city-

marketing belangrijk vinden en onze doelstellingen ondersteunen. Het aantal 

(betalende) partners groeit elk jaar. Onze inkomsten bestaan voor eenderde uit 

inkomsten uit advertenties en partnerships.

Spaarnwoude
Park

Citymarketing Velsen |ijmuiden.nl beschikt over een krachtig online platform (website en sociale media) waar informatie te vinden is voor alle doelgroepen van citymarketing: bewoners, bedrijven en bezoekers.

Citymarketing Velsen | 

ijmuiden.nl ondersteunt 

bedrijvennetwerken, 

maatschappelijke organisaties 

en de gemeente bij de promotie 

van duurzaamheidsprojecten 

en activiteiten in het kader 

van de energietransitie.

Citymarketing Velsen |ijmuiden.nl is de verbinder van bestaande campagnes, topevenementen, organisaties en bedrijvennetwerken die bijdragen aan de naamsbekendheid en het positieve imago van IJmuiden en Velsen.



Citymarketing Velsen zet een groot aantal promotie- en marketingactiviteiten in om de doelstellingen te realiseren.  

Communicatiecamiddelen zoals de website ijmuiden.nl, de socialmediakanalen en het magazine vormen daarbij de basis.  

Wij kiezen voor impactvolle activiteiten en campagnes die we koppelen aan zes themamaanden. Het online bereik heeft in 2021 

een grote vlucht genomen. In onze marketingstrategie staat IJmuiden centraal. Met de innovatieve maakindustrie, offshore 

wind, energietransitie, visserij, het toerisme en het beroepsonderwijs liggen hier de grootste economische kansen. Tegelijker-

tijd promoten we ook de interessante plekken in de andere kernen.

Impactvolle campagnes en activiteiten

IJmuiden.nl
De website IJmuiden.nl is uitgegroeid tot de belangrijkste portal

voor vrijetijdbesteding in de  gemeente Velsen. Je vindt er ook

informatie over wonen en werken. Toeristische 

informatie is beschikbaar in het Engels en Duits.

2020 100.000 pageviews

2021 150.000 pageviews

2022 250.000 pageviews

Herkomst websitebezoekers
2020 1. Velsen 2. Amsterdam 3. Haarlem  4. Rotterdam  5. Utrecht

2021 1. Amsterdam 2. Velsen 3. Haarlem  4. Rotterdam  5. Utrecht

2022 1. Amsterdam 2. Haarlem 3. Velsen  4. Den Haag 5. Rotterdam

City guide
In de City guide is relevante informatie te vinden over vrijetijdsbesteding in

de gemeente Velsen. We hebben bij de samenstelling gebruik gemaakt van 

teksten en foto’s van ijmuiden.nl. De City guide ligt net als de toeristische 

plattegrond op plekken waar veel bewoners en bezoekers komen, zoals het 

gemeentehuis en hotels.

IJmuiden Rauw aan Zee
Citymarketing Velsen ondersteunt de gemeente Velsen bij de toeristische 

marketing & promotie. IJmuiden Rauw aan Zee wordt verder ontwikkeld als 

toeristisch merk voor strand, duinen en haven. Wij beheren de toeristische 

informatiepunten en voorzien hotels en campings van van plattegronden en 

foldermateriaal.

Topevenementen
Evenementen in Velsen trekken ruim 400.000 bezoekers bezoekers per jaar. 

Citymarketing werkt samen met de grootste festivals en dorpsfeesten om 

IJmuiden en de gemeente Velsen op de kaart te zetten. Door te laten zien 

wat de bezoekers hier nog meer kunnen doen willen wij ze verleiden nog een 

keer terug te komen voor een bezoek aan het strand, de haven of een andere 

bijzondere plek in Velsen. We richten ons primair op topevenementen met 

25.000 bezoekers of meer.

Themamaanden
Zes maanden per jaar stemmen wij onze campagnes en activiteiten af op de 

belangrijkste thema’s van citymarketing. Hierbij werken we nauw samen met 

onze partners en stakeholders.

Mei Koop lokaal Augustus Natuur, recreatie en evenementen

Juni Noordzeevis uit IJmuiden September Cultuur

Juli IJmuiden Rauw aan Zee Oktober IJmuiden maakt het

Instameet
Influencers en (reis)bloggers hebben een groot bereik. Daarom organiseren wij 

twee keer per jaar een Instameet. We leiden ze langs de parels van Velsen en 

zij doen daar op hun social mediakanalen verslag van. Een deel van de content 

wordt beschikbaar gesteld aan onze partners.

Meeting & Adventure
Wij ondersteunen de grootste vergader- en congreslocaties in de gemeente 

Velsen bij de promotie. Onder de naam IJmuiden.nl Meeting & Adventure 

verleiden we zakelijke groepen om hier hun activiteit te plannen. Door de 

combinatie van het rauwe karakter en de natuur biedt onze gemeente unieke 

mogelijkheden voor events die de deelnemers niet snel zullen vergeten.

Social media 
Het bereik van onze social mediakanalen is de afgelopen jaren flink gestegen. Het 

is een belangrijk middel om de verhalen over de parels van Velsen te vertellen. We 

kijken steeds scherper naar welk kanaal we het beste voor welke doelgroep kunnen 

inzetten. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van geotargeting om bijvoorbeeld 

bewoners van Amsterdam en Haarlem te bereiken.

 Facebook 11.722 volgers

 Instagram 2.453 volgers

 Twitter 1.781 volgers

 LinkedIn 1.100 volgers

 Nieuwsbrief 1.135 abonnees

Verblijfsbezoekers 
Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) verwacht dat het 

aantal verblijfsbezoekers in de kustregio’s de komende jaren met 33% stijgt. 

Voor Velsen betekent dat een groei van 350.000 naar 500.000 overnachtingen 

(tot 2030). In coronatijd daalde het aantal verblijfsbezoekers in de kustregio’s 

minder hard dan in andere delen van Nederland, wat feitelijk een voorbode is 

van de geprognotiseerde groei.

Magazine
Ontdek Velsen is het magazine waarin bewoners en bezoekers kunnen lezen wat 

de gemeente Velsen, met IJmuiden als kloppend hart, allemaal te bieden heeft. 

De zomereditie verschijnt in papieren vorm, de wintereditie als e-zine.

Story telling
Onze bewoners en ondernemers zijn de belangrijkste ambassadeurs van de 

plaats waarin zij wonen. Daarom vertellen zij in (video)interviews het verhaal 

over wonen, werken en recreeren in de gemeente Velsen.

Guerilla
Wij zetten guerrillamarketing in om in een korte tijd veel media-aandacht of

aandacht van publiek te behalen met overwachte campagnes en activiteiten.

Metropool regio Amsterdam
Bezoekers uit de MRA komen voor het strand, de haven/vis 

en evenementen.  De bereikbaarheid scoort een 8,2.

Percentage bezoekers uit de MRA dat regelmatig of soms 

in IJmuiden komt • 2016 61% 

 • 2020 70%

Koop lokaal
Bewoners en bezoekers verleiden hun geld vooral lokaal uit te geven. Dat is het 

belangrijkste doel van de Koop lokaal-campagne die wij ook na coronatijd door-

zetten. We richten ons hierbij vooral op winkels, horeca en de cultuursector.

Dorp
Velsen

Museumhuis Beeckestijn

Citymarketing Velsen |ijmuiden.nl is de promotie-en marketingorganisatie voor alle partners die bereid zijn een bijdrage te leveren aan campagnesen activiteiten die voldoen aan citymarketingdoelstellingen.

Meer info
Wil je meer weten over onze activiteiten

of benieuwd naar het jaarverslag? 

Kijk dan op ijmuiden.nl/citymarketing

of mail naar info@ijmuiden.nl

Na de coronacrisis

 draagt Citymarketing Velsen | 

ijmuiden.nl met gerichte 

campagnes en activiteiten actief 

bij aan het economisch herstel van

de zwaarst getroffen sectoren, 

zoals het toerisme, de horeca/

retail en de cultuursector

(Ik koop lokaal).


