
Intervisie	‘Branding	en	posi1onering		
van	winkelgebieden’	
	

Beverwijk,	dinsdag	28	augustus	2018	

	



12.00	–	13.00	uur:	
Wandeling	door	het	centrumgebied	van	Beverwijk	/	inloop	
	
13.00	uur:	
Lunch	+	start	intervisie	met	voorstelronde,	presenta1e	Beverwijk,		
discussie	over	twee	rondes	
	
16.30	uur:	
Einde	intervisie	en	start	borrel	
	
17.30	uur:	
Afslui1ng	
	



Te identificeren gebied stad Beverwijk

= Primair gebied

= Secundair gebied

= Invloed op Identiteit

DNA traject



Met een grote groep mensen is er in een sessie oa gekeken naar:  

• Wat is het DNA van Beverwijk.  Gebruik van beelden, kleuren, 
materialen en woorden door de deelnemers om dit uit te 
leggen.  

• Wat zijn belangrijke historische gebeurtenissen die invloed 
hebben gehad op de huidige identiteit van Beverwijk 

• Wat zijn de beeldbepalende bedrijven van Beverwijk? 
• Welke evenementen zijn er in Beverwijk?  
• Welke geuren, smaken, geluiden en dialect horen bij 

Beverwijk? En waarin is dit onderscheidend t.o.v. andere 
plaatsen?  

• Wat is het aanbod van Beverwijk (Winkels, Natuur, Toeristische 
attracties, Hotels, Campings, Huisjes, Appartementen, Bed & 
Breakfasts, Restaurants, Strandpaviljoens, Sport & Spel)?  

• De infrastructuur 
• Werk en onderwijs 

Werkzaamheden Fase 1 

DNA vaststellen



Pootaardappels 

Handelsgeest en hardwerken en één van de belangrijkste 
aardappeloverslaghavens ter wereld. De ‘doe-drang’ zit in de genen. 

Denim 

Ruig en stoer materiaal, ontwikkeld als bescherming voor mensen 
die zwaar werk doen. Slijtvast en herkenbaar. Maar denim is ook 
casual, informeel en voor de hele familie. 

Kruiden 

Beverwijk is een mix van van alles. Jong en oud, hoog- en laag 
opgeleid en van verschillende culturen en achtergronden. In 
Beverwijk komt het samen en dat levert een keur aan verhalen op. 
Een kleurrijk geheel. 

Bling Bling 

Is het patserig, over the top? Is het nieuw geld of is het gewoon nep 
Swarovski? In Beverwijk kom je het allemaal tegen. Want van een 
beetje glitter en glamour houdt men wel, ongeacht de dikte van de 
portemonnee.

Materiaalkeuze



Gefragmenteerd 

Er is geen samenhang, maar wel een lappendeken van aan elkaar 
geplakte incidenten. Dat heeft veel moois maar ook veel minder fraais 
opgeleverd. Het levert daardoor een rommelig en onsamenhangend 
geheel op. Wie creëert het overzicht? 

Bazaar 

Onlosmakelijk verbonden met Beverwijk én een unieke onderneming 

Kinetic balls 

Zonder impuls van buiten komt het geheel niet in beweging. Maar 
eenmaal in beweging blijft het verrassend lang doorgaan. Reactief, 
niet vanuit zichzelf dus… 

Jongen in de bus 

Deze jongen laat zich comfortabel van A naar B brengen in de bus. 
Beverwijk is goed bereikbaar met OV en heeft goede uitvalswegen.  
Hij heeft zich aangekleed met bekende merken. Die merken bieden 
veiligheid als je niet zo zelfverzekerd bent. Het is een afspiegeling van 
het winkelhart met (nu nog) veel ketens, waarbij de locale kwaliteiten 
onvoldoende het beeld bepalen. 

Verband 

Het Brandwondencentrum van Beverwijk heeft landelijke bekendheid. Dé 
specialist en er wordt continue hard gewerkt om de toppositie te behouden. 

Markt exotische groenten en fruit 

Divers en exotisch. Beverwijk bestaat uit een grote mix van bekende en 
minder bekende zaken. Net als de groente- en fruitsoorten die je op de 
versmarkt tegenkomt. 

Schaapshond 

Deze hond staat symbool voor een doener, een harde werker. Hij helpt de 
herder om de kudde te verplaatsen. Hij is reactief, bedenkt niet zelf wat er 
moet gebeuren, maar zorgt er wel voor dat hij een onmisbare schakel is in het 
proces. En dat doet hij dan weer op een eigenwijze manier 

Dame aan de bar 

Kleurrijk en divers. Meer gezelligheid, terrassen en meer uitgaanscultuur is een 
ambitie van de Beverwijker. 

Kaasplank 

Heerlijk genieten van een kaasplankje. Beverwijk heeft een aantal bijzondere 
ondernemers; de ‘local heroes’. Zij die het lef hadden om dingen anders aan 
te pakken en hun kop boven het maaiveld uit te steken. Deze pareltjes moeten 
een inspiratiebron zijn voor de rest, zodat ze met elkaar het niveau omhoog 
kunnen stuwen. 

Vrachtwagen 

Beverwijk is in beweging. Er ligt een uitgestrekte weg vol met mogelijkheden 
in het vizier. De vrachtwagen staat voor de logistieke kracht.  



Minderwaardigheidscomplex 

Gefragmenteerd 

Reactief 

Gewóon doen en gewoon dóen 

Kleurrijk 

Wijkers zijn géén zeikers! 

ID Board & Key Values Beverwijk



Het Marketing Landscape  

voor Beverwijk

Na het zien van de identiteit, de concurrentie, de kansen,  
trends en ontwikkelingen in de markt is 

dus logischerwijs….



Mozaïek van Bedrijvigheid

Mozaïek 

• De kracht van veelzijdigheid 

• Veel kleine stukjes vormen samen één geheel 

Bedrijvigheid 

• Altijd reuring, altijd wat te doen 

• Ondernemerschap wordt beloond 





Brand Values / Selectie criteria

Diversiteit  

Beverwijk bestaat uit een mix van verschillende mensen, bedrijven en bebouwingen. Dit zijn 
de mozaïekstukken die een kleurrijk geheel opleveren. Met deze diversiteit vertelt de stad 
verschillende unieke verhalen. 

Verbinden 

Beverwijk is sterk in het maken van verbindingen; verbindingen tussen wegen, water en 
tunnels; verbinden (zorgen voor) mensen (brandwondencentrum, heliomare) en 
verbindingen tussen ondernemers. De verbindingen zorgen er voor dat het geheel meer is 
dan de som der delen en dat er steeds weer nieuwe kansen en ontwikkelingen ontstaan. De 
verbindingen en interacties tussen de verschillende ondernemers is een kracht van 
Beverwijk, waarmee zij zich onderscheid binnen de MRA .  

Fusion 2.0  

Het samenbrengen van de beste elementen van verschillende smaken / stijlen / technieken / 
kennis en expertise geeft kansen voor vernieuwende concepten. Beverwijk geeft ruimte en 
heeft een klimaat voor experimenten. De Bazaar, de meubelboulevard en het 
brandwondencentrum zijn hier niet voor niets hier ontstaan (Fusion versie 1.0). In de Fusion 
versie 2.0 is ruimte voor nieuwe smaken, stylen, kruisbestuivingen en bedrijvigheid die 
passen bij deze tijd en waarvan we nu nog niet weten dat ze straks een onmisbaar gat in de 
markt opvullen.  

Grow - up 

Beverwijk is dé plek waar je als ondernemer je vleugels kunt uitslaan en 
doorontwikkelen en kunt opgroeien. Het is dé plek waar je als start-up naar toe 
verhuist om volwassen te worden. Met name gepassioneerde A-typische bedrijven en 
bedrijven gerelateerd aan de maakindustrie en handel, die de bestaande diversiteit 
versterken of een kruisbestuiving willen aangaan passen binnen het DNA van de stad.



ID Board en Key Values (kernwaarden) Marketing Landscape en Brand Values (selectie criteria)

Minderwaardigheidscomplex 

Gefragmenteerd 

Reactief 

Gewóon doen en gewoon dóen 

Kleurrijk 

Wijkers zijn géén zeikers! Diversiteit 

Fusion 2.0 

Verbinden 

Grow-up 



Persona’s

Gemeente Beverwijk
Augustus 2018

DNA	vertalen	naar	Branding	

Stap	1:	
Koersbepaling	vanuit	draagvlak	







Persona’s

Gemeente Beverwijk
Augustus 2018

DNA	vertalen	naar	Branding	

Stap	2:	
Gezamenlijke	keuzes	ac1eplan	





Persona’s

Gemeente Beverwijk
Augustus 2018

DNA	vertalen	naar	Branding	

Stap	3:	
Borgen	Beweging	





TWEEDE	



DERDE	



Persona’s

Gemeente Beverwijk
Augustus 2018

DNA	vertalen	naar	Branding	

Stap	4:	
Van	plan	naar	realisa1e	



‘t klopt gewoon

Na alle inspanningen van afgelopen jaren is het centrum af. Aantrekkelijk, 

aangenaam. Mooie mix van winkels en horeca (...kan altijd nog beter). Prima 

parkeren, leuk uitgaan en relaxte terrasjes. 

Beverwijk: ‘t klopt gewoon!

Hier zijn we trots op en gaan we met z’n allen lading aan geven. Kernwoorden/

merkwaarden: Lekker, Eigenwijs en Verrassend. Kortom LEV.

Nieuw logo, nieuwe huisstijl is gekozen. Hoe past die ‘lieve look’ met hartje, bij 

de stoere, coole positionering van LEV? En hoe krijgen we dat verbonden met 

elkaar? In tekst, in concept en in de gewenste uitstraling?



‘t klopt gewoon



L EKKER  E IGENWIJS  VERRASSEND



LEV: Lekker  Eigenwijs  Verrassend
VERKENNING NAAR MIDDELEN

Broodje LEV

LEV Dessert

Patatje LEV

LEVpoints sparen

LEV combikorting

LEV uitverkoop

De LEVtas
LEVlekker route 

(alle horeca)

LEVfashion trail

LEV-app

LEVsite: website van het centrum

LEV magazine

‘Met alle LEVde pak ik het voor u in’ > ‘Liever met LEV’ > ‘Een kwestie van LEV’ > etc



Persona’s

Gemeente Beverwijk
Augustus 2018

Posi1oning	Map	



   

Belofte

Lekker 
Eigenwijs 

Verrassend

Kernwoorden

Lekker: Smaakvol, Aantrekkelijk, Gastvrij
Eigenwijs: Gedurfd, Tegendraads,  Just do it
Verrassend: Onverwacht, Inspirerend, Clever

Ondernemend: Initiatiefrijk, Dynamisch, Daadkrachtig
Verbindend: Saamhorig 

Ambitie 2020 - 2022

Ondernemend Stadshart met LEV

Positioning map

Bewijsvoering

Inrichting publieke ruimte, Kleurrijke architectuur, Beverwijk maakt veel mogelijk  
(1e in Bazaar, Meubelboulevard, brandwondencentrum), Speciaal zaken (local heroes), 

Bijzondere events,  Leeg pand zoekt huurder, Pro actief benadering ondernemers/concepten, 
Samenwerking Ondernemers, Vastgoed en Gemeente

Blauwe maandag, Pas presentje, Beverwijks Boutje, Openlucht Etalage, Verduidelijk van de bijzondere 
architectuur, LEV column, LEV gerechten, LEV producten, LEV branding, Local Good Markets (winkel), 

Locale marktplaats, Elkaars producten promoten, Patatje LEV, Gedurfde tone of voice,
 Inspirerende social content, LEV Gozers, 2 uur gratis parkeren, LEV shoppingbag, LEV denktank, 

LEV college, Industrie concert, Inspirerende street-art, LEV dag (lang leve LEV)

Deelnemers:  Stg Beverwijk Centrum 

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK-19

Version 1.0 - augustus 2018 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Subsidie van provincie Noord/Holland.



Persona’s

Gemeente Beverwijk
Augustus 2018

Story	Map	



Waarom HoeWat

Beverwijk Centrum weet wat ze wil. Maar ook jij wil: Een glimlach 

op je gezicht, een plek waar je slaagt en inspiratie opdoet; een 

omgeving die je telkens weer verrast. Het is een uitdaging die 

nooit voor ons stopt.

In een wereld die versneld verandert, moet je verrassen in de 

hoogste versnelling. De kracht die je daarvoor nodig hebt, haal 

je uit het collectief. Samen maken wij het verschil; winkeliers, 

gemeente, bewoners én bezoekers. Iedereen is belangrijk!

Beverwijk Centrum is gastvrij én lekker eigenwijs.

Belofte

Lekker, Eigenwijs en Verrassend

Bewijs

Deelnemers:  Stg Beverwijk Centrum 

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK-19

Version 1.0 - augustus 2018 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Subsidie van provincie Noord/Holland.

Story map

Voor de consument

Campagne LEV

LEV event (fun, entertainment, variatie)

Gastvrije winkeliers (niet verkopen maar helpen)

Fijne omgeving (groen, ontspannen, schoon en bereikbaar)

We koesteren diversiteit aan speciaalzaken

Sterke formules tonen LEV

LEV producten (van de maand)

LEV ondernemers (durven experimenteren)

LEV menu

Samenwerkende winkeliers (elkaars producten showen)

LEV paspresentje

Industrieel podium in centrum

Feedback loop (Facebook en Denktank)

Actief social media beleid

Voor de ondernemers

LEV artikel

Marktplaats LEV

Chainels met vaste LEV rubriek

LEV Denktank

Ondernemers coach

Collectieve aanpak

Winkelpand zoekt specialist



Persona’s

Gemeente Beverwijk
Augustus 2018

Persona	Map	











Persona’s

Gemeente Beverwijk
Augustus 2018

Style	Map	











Stylemap

5

Deelnemers:  Stg Beverwijk Centrum 

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK-19

Version 1.0 - augustus 2018 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Subsidie van provincie Noord/Holland.

Voorbeelden



Stylemap
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Deelnemers:  Stg Beverwijk Centrum 

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK-19

Version 1.0 - augustus 2018 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Subsidie van provincie Noord/Holland.

Voorbeelden







Persona’s

Gemeente Beverwijk
Augustus 2018

Site	&	content	Map	



Site & Content Map Deelnemers:  Stg Beverwijk Centrum 

Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK-19

Version 1.0 - augustus 2018 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Subsidie van provincie Noord/Holland.

Site & Content Map
Beverwijk Centum

Beverwijk Centrum

Inge Reijmer, Ronald van Leeuwen Steven de Bruijne, Sandra Duivenvoorde

Aan Zee | Service Design

Ondersteunende
navigatie

Header

Bereik-
baarheid

Footer

Privacy
statement

Bereik-
baarheid

Disclaimer

Waarom 
Beverwijk 
Centrum

Dit is
LEV

News 
item

LP LP

LP LP

Legenda

Chapter Element op pagina

Externe pagina

Pagina

Plugin/database

Social
icons

Verborgen
pagina’s

501

404

Contact

Beverwijk Centrum is gastvrij, 
groen én lekker eigenwijs.

Beverwijk Centrum weet wat 
ze wil. Maar ook jij wil: Een 
glimlach op je gezicht, een plek 
waar je slaagt en inspiratie op
doet; een omgeving die je 
telkens weer verrast. Het is 
een uitdaging die nooit voor 
ons stopt.

In een wereld die versneld 
verandert, moet je verrassen 
in de hoogste versnelling. De 
kracht die je daarvoor nodig 
hebt, haal je uit het collectief. 
Samen maken wij het verschil; 
winkeliers, gemeente, bewoners 
én bezoekers. Iedereen is 
belangrijk!

CTA’s

Abonneer op nieuwsbrief

Neem contact op

Idee hoe beter?

Formulier

Formulier

Formulier

marketing stack
MailChimp | Autopilot | Sprout

Events
o.a. Vers- en Thuismarkt

Producten

Menu

Paspresentje

Cultuur

Ondernemers

Wat is er
te doen?

Winkelaanbod

Heb jij
LEV?

Geef je mening op FB!

Horeca

API

Winkels • Categorieën

Weekmarkt

Er-op-uit

Gastvrij en groen

<  Fotocaroussel  >

Wat wil
je doen?

• Local Goods
• Bioscoop
• Theater
• Stadswandeling
• Lichtprojecties
• Agathakerk
• Broedmachine
• Fietstocht
• Bazaar

Via chainels
• Beschrijving per winkel  
• Openingstijden
• Locatie 
• Links

• Categorieën Via chainels
• Beschrijving per winkel  
• Openingstijden
• Locatie 
• Links

Via chainels
• Beschrijving per item  
• Openingstijden
• Locatie 
• Links

Waar staat het voor?

Denktank

Nieuwsbrief

Gezocht:
Ondernemers

met LEV

Waarom
Beverwijk

• In opkomst
• Wij zoeken gericht

Pand zoekt specialist
• Collectieve aanpak
• LEV denktank
• Ondernemerscoach

• Facebook
• Linked In
• Instagram
• Twitter

• Locatie
• Openbaar vervoer
• Auto

- Parkeeradvies
- Tarieven
- Gratis parkeren
- Laadpunten

• Fiets
- Bewaakte fietsenstalling

Activatie-content

https://xd.adobe.com/view/75372593-996c-4dcf-746a-cf62989eb23a-0306/?fullscreen	
	



Intervisie	‘Branding	en	posi1onering		
van	winkelgebieden’	
	

Beverwijk,	dinsdag	28	augustus	2018	

	



Co	crea1e	brainstorm	1:	
	
Wat	is	volgens	jullie	de	op1male	route		
om	te	komen	tot	een	krach1ge	en		
onderscheidende	posi1onering	van	het		
centrumgebied	die	door	iedereen		
wordt	gedragen?	

	
	



Co	crea1e	brainstorm	2:	
	
Wat	is	een	effec1eve	manier	om	de		
gekozen	posi1onering	op	overtuigende		
wijze	aan	de	verschillende	doelgroepen	
te	presenteren/communiceren?	

	
	
	


