VU Research Portal

Citymarketing in Amsterdam
Lombarts, A.

2011

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Lombarts, A. (2011). Citymarketing in Amsterdam: Een organisatieantropologische studie van het publiek-private
samenwerkingsverband op citymarketinggebied in Amsterdam. [, Vrije Universiteit Amsterdam]. Garant.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 09. Jan. 2023

Angelique Lombarts

Citymarketing in Amsterdam
Hedendaagse stedelijke beleidsprocessen komen niet alleen meer tot stand door wethou-

activiteiten gericht op het behouden en aantrekken van specifieke doelgroepen waarbij
verscheidene stakeholders met uiteenlopende belangen betrokken zijn.’ Citymarketing
is ontstaan als reactie op de toenemende onderlinge concurrentie tussen steden. Ook
Amsterdam ziet zich geconfronteerd met een stijgende concurrentie en een onder druk
staande concurrentiepositie en startte daarom in 2003 met citymarketing. Dit proefschrift
verhaalt over hoe de samenwerking tussen publieke en private partijen in Amsterdam op
citymarketinggebied tot stand komt en zich ontwikkelt. Het blikt terug op het verloop van
het Amsterdamse citymarketingproces en schetst een vaak ontluisterend beeld: ruzies en
trage besluitvorming kenmerkten de samenwerking op citymarketinggebied de afgelopen
acht jaar.

Angelique Lombarts heeft haar eigen bedrijf AloAconsultancy. Daarnaast is zij lector
city marketing en leisure management aan de hogeschool Inholland. Zij onderzoekt en
adviseert gemeenten over de aantrekkelijkheid van hun stad.
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ders en ambtenaren. Beleidsbepaling en -uitvoering krijgen in steeds grotere mate te maken met inmenging van derden: het bedrijfsleven, het sociale middenveld en soms ook de
lokale bevolking. Citymarketing is zo’n beleidsveld waar zich dit voordoet. Citymarketing
is een complex proces dat pas recentelijk is opgekomen en dat zowel in de praktijk als in
de (academische) literatuur nog een onontgonnen terrein is. Het wordt hier omschreven
als ‘een complex beleidsproces bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende
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