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Abstract 
 
The perception of the residents of the municipalities of Almere and Tilburg of their cities is mapped, in 
order to obtain a groundwork helpful in planning a strategic marketing scheme. A city perception model 
is created, which shows distinct relations between perception of a city and the components of which a 
city is built from. In the model city perception is explained through aspects as city quality, city loyalty and 
the intention to recommend the city (ambassadorship). The city has been subdivided into seven topics. 
These are ‘city promotion’, ‘events in the city’, ‘local administration’, the ‘physical city’, the ‘social city’, 
the ‘economic city’ and ‘city image’. Every topic is represented by a number of city elements. By means of 
these city elements is examined how the city is valued in the perception of its residents, and which city 
elements predict the city perception of the residents of Tilburg and Almere. Most important conclusions 
are: (1) the necessity of a custom-made city marketing plan, (2) the positive impact of city marketing 
resources on city perception and (3) the necessity of incorporating social city elements into city marketing 
plans. The conclusions are explained in more detail. 
 

Necessity of a custom-made city marketing plan 
The residents city perception in the participating cities (Almere and Tilburg) differs per city. It 
appears that for the residents of Almere other city elements predict the perception of the city 
than for the residents of Tilburg. For residents in Tilburg the city element 'physical atmosphere ' 
is one of most important predictors of city perception. On the other hand has the city element 
‘physical atmosphere’ totally no predicting value for Almere. The city element 'commercial area' 
is one of the most important predictors of city perception in Almere. It seems that the manner in 
which the city is organized and the region where the city is situated influences the city perception 
of its residents. Almere is situated near Amsterdam. Amsterdam is a city with little space and 
nature green. It is possible that surrounding cities influence the way city element are perceived by 
residents and thus influence their predicting value of city perception. In relation to city marketing 
this means that creating a city in which residents have a positive perception of the city a custom-
made city marketing plan is needed. For each city predicting elements will have to be identified. 
In this way it is possible to make city specific marketing plans which tell what to improve to 
influence the perception of the city in a positive way. Additionally, when residents have a positive 
perception of the city and they thereby identify themselves with the city, they will be inclined 
acting as an ambassador of the city and will, in this way, support city marketing. 

 
Positive impact of city marketing resources on city perception 
Another outcome is that city marketing activities such as organising events and the building of 
‘city image’ influence the perception of the city by its inhabitants. In both cities the city element 
'events' influenced the perception of city quality. The ‘city image’, influences the intention to 
recommend the city to others. This means that city marketing efforts made by local 
administration and private parties, contribute to positive city perception. The organisation of 
‘appropriate events’ and the building of a city image contributes to the well-being of residents. 
When organizing 'events' it is important that the events fit the character of the city and are liked 
by the people inhibiting the city. Only when people feel that the events fit their city and their 
personal needs ‘events’ will contribute effectively to the improvement of town perception. 

 
Significance of social city elements to incorporate in city marketing plans 
In both cities social city elements have considerable influence on the city perception of the 
residents. In the traditional city marketing approach, one is especially focussed on the physical 
planning of the city. By creating unique visual city characteristics (flagships), marketers try to 
create a unique position in which cities distinguish themselves from other cities. However, social 
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city elements also prove to be also important for city perception. The social aspects of the city in 
relation to city marketing is to little investigated and deserves more attention. Only one other city 
element represents social aspects, namely ‘events’. By incorporating more social aspects (well 
citizenship and friends in the city) in the city marketing field, the insight in city perception of 
residents will grow. This way a double profit is made. It is innovative with as result, distinctive 
and it is a relatively unexplored area which as result makes it an area where, for city marketing, 
easily profit can be gained. 

 
Besides the predicting value of the city perception model, the appreciation of the city elements is 
mapped. Generally the residents appreciate their cities. In both cities residents are satisfied about the city 
quality, town loyalty and the intention to recommend the city to others. Between cities residents value 
city elements differently. The topic 'physical city' differs between cities in the appreciation for the city 
elements 'physical atmosphere’ and the 'commercial area'. The residents of Tilburg appreciate the 
'commercial area' higher and value the 'physical atmosphere' of the city lower than the residents of 
Almere. The 'social city' is also valued differently by the participating cities. The city element ‘well 
citizenship' (appreciation of the co-occupiers of the city) is more positively appreciated by residents of 
Tilburg than by the residents of Almere. The city element 'social image' is more positive perceived in 
Tilburg than in Almere. In Almere the 'physical image' is valued  more positive than in Tilburg. In Tilburg 
the city element 'events' is more appreciated and viewed better than in Almere. The level of appreciation 
is not an indicator for the predicting value of a city element.  
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Samenvatting 

In dit onderzoek is de stadsbeleving van bewoners uit Almere en Tilburg in kaart gebracht met als doel 
een handvat te creëren voor de inrichting van strategisch citymarketingbeleid. Hiervoor is een 
stadsbelevingsmodel opgesteld dat de relatie tussen stadsbeleving en de onderdelen waaruit een stad is 
opgebouwd, weergeeft. In het stadsbelevingsmodel wordt stadsbeleving uiteengezet in stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen. De stad is in het model onderverdeeld in zeven 
thema’s. Dit zijn stadspromotie, evenementen in de stad, de bestuurlijke stad, de fysieke stad, de sociale 
stad, de economische stad en het stadsimago. Ieder thema vertegenwoordigt een aantal stadselementen. 
Aan de hand van deze stadselementen is onderzocht hoe de stad door de bewoners van Tilburg en 
Almere beleefd wordt en welke stadselementen de stadsbeleving van bewoners voorspelt. De 
belangrijkste conclusies zijn het belang van een maatwerktraject voor de ontwikkeling van citymarketing, 
het positieve effect van city marketingmiddelen op stadsbeleving en de noodzaak sociale stadselementen 
te integreren in city marketingplannen. De conclusies worden hieronder toegelicht. 
 

Maatwerktraject noodzakelijk 
De deelnemende steden (Almere en Tilburg) worden door de bewoners verschillend beleefd. Het 
blijkt dat in Almere andere stadselementen stadsbeleving voorspellen dan in Tilburg. Voor 
bewoners in Tilburg is het stadselement ‘fysieke sfeer’ één van de belangrijkste voorspellers voor 
stadsbeleving terwijl dit stadselement in Almere totaal geen voorspellende waarde heeft. Voor 
bewoners in Almere is het stadselement ‘commerciële zone’ één van de belangrijkste 
voorspellers. Het lijkt erop dat de inrichting van de stad zelf en het gebied waarin de stad 
gesitueerd is invloed heeft op de manier waarop stadsbeleving tot stand komt. Almere ligt dicht 
bij Amsterdam; dit is een stad met weinig ruimte en groen. Het zou kunnen dat juist het verschil 
tussen omliggende steden bepaald dat een stadselement stadsbeleving voorspelt. In relatie tot 
city marketing betekent dit dat voor het creëren van een stad waarin bewoners een positieve 
beleving over de stad hebben er een maatwerktraject nodig is. Door per stad te bepalen welke 
stadselementen de stadsbeleving voorspellen kan gericht ingespeeld worden op het verbeteren 
van de stadsbeleving van bewoners. Bijkomend effect is dat wanneer bewoners een positieve 
beleving van de stad hebben en zich kunnen identificeren met de stad, ze eerder geneigd zullen 
zijn de stad aan te bevelen en toeristenstadsmarketing zullen ondersteunen. 

 
Evenementen en stadsimago hebben invloed op stadsbeleving 
Uit het onderzoek blijkt dat city marketingactiviteiten zoals het organiseren van evenementen en 
het stadsimago invloed hebben op de beleving van de stad. In beide steden blijkt dat 
‘evenementen’ invloed heeft op de beleving van de stadskwaliteit. Tevens blijkt het stadsimago 
invloed te hebben op de gedragsintentie de stad aan te bevelen. Dit betekent dat de city 
marketinginspanningen, die vanuit lokaal bestuur en daaraan gelieerde organisaties ondernomen 
worden, bijdragen aan een positieve stadsbeleving. Dus de organisatie van passende 
evenementen en het sturen van het stadsimago dragen bij aan de welzijnsbeleving van 
bewoners. Bij de inzet van ‘evenementen’ is het wel van belang dat de evenementen aansluiten 
bij de eigenheid van de stad en passen bij de mensen in de stad. Pas wanneer mensen het gevoel 
hebben dat de evenementen passend zijn, dragen ze effectief bij aan de verbetering van 
stadsbeleving. 
 
Belang sociale stadselementen, 
De sociale stadselementen hebben in beide steden een aanzienlijke invloed op de stadsbeleving 
van bewoners. In de traditionele city marketingaanpak ligt de focus vooral op de inrichting van 
de stad. Door het creëren van unieke visuele stadskenmerken proberen marketeers de stad op de 
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kaart te zetten. Echter, de sociale stadselementen blijken ook belangrijk voor stadsbeleving. Het 
sociale aspect is in de stadsmarketing een onderbelichte kant. Het enige concept waarin sociale 
aspecten naar voren komen zijn evenementen. Door sociale aspecten (goed burgerschap en 
vrienden in de stad) te integreren in city marketing kan de stadsbeleving groeien. Op deze wijze 
wordt dubbele winst geboekt. Het is vernieuwend en daardoor onderscheidend en het is 
onontgonnen gebied waardoor er gemakkelijk veel winst valt te behalen. 

 
Naast de voorspellende kracht van de stadselementen is de waardering van de stadselementen in kaart 
gebracht. De algemene waardering van de bewoners over hun stad is positief. In beide steden geven 
bewoners een voldoende voor de stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen. 
Tussen de steden is de waardering van bewoners over de stadselementen verschillend. Het thema ‘fysieke 
stad’ verschilt per stad in de waardering voor de stadselementen ‘fysieke sfeer’ en de ‘commerciële zone’. 
De bewoners van Tilburg waarderen de ‘commerciële zone’ hoger dan de bewoners van Almere en de 
‘fysieke sfeer’ van de stad lager. In de ‘sociale stad’ wordt het stadselement ‘goed burgerschap’ 
(waardering over de medebewoners van de stad) door de bewoners van Tilburg positiever gewaardeerd 
dan de bewoners van Almere. Op het thema stadsimago wordt het stadselement ‘sociaal imago’ in 
Tilburg positiever beleefd dan in Almere. In Almere scoort het ‘fysiek imago’ juist positiever dan in 
Tilburg. In Tilburg worden de ‘evenementen’ in de stad passender en leuker gevonden dan in Almere. De 
hoogte van de waardering voor een stadselement is geen indicator voor het optreden als voorspeller voor 
stadsbeleving. 
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 1-1

1. Inleiding 
“Verslingerd aan Nijmegen”, “Kleur de stad”, “Er gaat niets boven Groningen” en “Eindhoven design 
stad”. Allemaal one-liners waarmee de stad zich wil profileren. Het gebruik van dit soort slogans wordt 
door steden ingevuld door tal van activiteiten. Nijmegen heeft bijvoorbeeld ‘roze zaterdag’ naar zich 
toegetrokken. Daarnaast heeft Nijmegen jaarlijks de zomerfeesten met als klapper de Nijmeegse 
vierdaagse, een vierdaagse wandeltocht waarin de deelnemers iedere dag 30, 40 of 50 kilometer 
wandelen. Enschede onderscheidt zich met de claim de winkelstad van het oosten te zijn; als bekrachtiger 
is het van Heekplein uit de grond gestampt waar menig grootwinkelketen een vestiging heeft. En in 
Groningen moet je zijn als je echt wat van je studententijd wilt maken. Achter deze ‘pay-offs’ gaan 
verschillende strategieën schuil waarmee steden zichzelf in de markt zetten. In veel gevallen zien 
bewoners hoe sleutelfunctionarissen van de stad de marketingstrategie voor de stad bepalen zonder dat 
bewoners hier een stem in hebben. Dit is apart want voor een groot deel wordt de stad gemaakt door 
haar inwoners (Florian 2002). De vraag wat de rol van de bewoner is bij het creëren van succesvolle city 
marketing lijkt dan ook een terechte vraag.  
 
Steden profileren zich steeds actiever naar verschillende doelgroepen, met als doel economisch en sociaal 
cultureel een hoog welvaartsniveau te bereiken of te behouden. Door attracties zoals architectonische 
hoogstandjes, culturele evenementen en historische erfstukken proberen steden zich te onderscheiden 
ten opzichte van andere steden. Theorieën over city marketing, die richting proberen te geven aan deze 
profilering zijn van abstract strategisch niveau en doen geen heldere uitspraak over de wijze waarop de 
beleving van de bewoner bijdraagt aan de ontwikkeling van een city marketingplan. Het effect van de 
huidige city marketingplannen lijkt nihil. Om een beter effect te realiseren is een nieuwe kijk op city 
marketing noodzakelijk. In dit rapport wordt via de stadsbeleving van de bewoner op een volledig nieuwe 
manier naar city marketing gekeken. De stadsbeleving van de bewoner wordt hierin centraal gesteld.  
 
Paragraaf 1.1 beschrijft de ontwikkeling van de stad aan de hand van de veranderende context waarin 
steden dienen te opereren. Hierdoor krijgt city marketing binnen de locale overheid steeds meer 
aandacht. Vervolgens wordt in paragraaf 1.2 ingegaan op de rol die de bewoner speelt bij city marketing 
en wat de relatie tussen stadsbeleving en city marketing is. Aan de hand daarvan worden in paragraaf 1.3 
de doelstellingen en de onderzoeksvraag van dit onderzoek gepresenteerd. Tenslotte zal in 1.4 een 
vooruitzicht gegeven worden over de verdere inhoud van dit onderzoeksrapport. 

1.1. De ontwikkeling van de stad 
Dit onderzoek naar stadsbeleving wordt uitgevoerd met als doel een bijdrage te leveren aan het opzetten 
van een city marketingbeleid. Voor een goed begrip over het ontstaan van city marketing zullen deze 
maatschappelijke ontwikkelingen besproken worden. Allereerst wordt een korte profielschets van de 
hedendaagse stad gegeven. Daaropvolgend worden eerst de politieke ontwikkelingen benoemd en tot 
slot de maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Steden hebben tot doel zorg te dragen voor hun ingezetenen. Dit doen ze om een maximale 
welzijnsbeleving voor hun ingezetenen te bewerkstelligen. Op fysiek, sociaal en economisch vlak 
proberen steden ingezetenen het maximale te bieden. Op fysiek vlak streven steden naar goede 
huisvestiging, passende infrastructuur en een leefbare leefomgeving. Op sociaal vlak streven steden naar  
het creëren van een sterke gemeenschap. Hierin staan thema’s zoals integratie, participatie en veiligheid 
centraal. Op economisch vlak richt de stad zich op de economische welvaart van de stad. Het 
ondernemersklimaat en de arbeidsmogelijkheden in de stad zijn hierbij centrale thema’s. Hoe beter een 
stad erin slaagt deze zorgtaak te vervullen, hoe beter de welvaart en hoe beter het leven in de stad zal 
zijn. Al deze activiteiten kosten geld. Voor de financiering van de activiteiten die een stad ontwikkelt, is 
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de stad afhankelijk van het rijk. Het rijk verstrekt de stad zogenaamde doeluitkeringen waarmee de stad 
haar taken kan uitvoeren. Vanaf de jaren 80 veranderde de politieke en maatschappelijke context 
waardoor steden efficiënter en meer klantgericht zijn gaan werken. De politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen worden hieronder besproken. 

1.1.1. Ontwikkelingen politieke context 

Een aantal politieke en maatschappelijke ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat het voor steden 
noodzakelijk is geworden (city) marketingactiviteiten te ontplooien. Vier ontwikkelingen hebben het 
handelen van de lokale overheid beïnvloed. Dit zijn het intreden van het ‘marketingdenken’ binnen de 
overheid, de Europese integratie, de decentralisatie en de opkomst van het Grote Steden Beleid (GSB). 
Deze vier ontwikkelingen worden hieronder kort toegelicht. 
 
Recessie jaren 80 
In de jaren 80 had Nederland te maken met een slechte economische situatie. Voor steden betekende dit 
dat ze minder geld te besteden hadden. Om hun taken toch uit te kunnen blijven voeren waren steden 
genoodzaakt efficiënter en creatiever te gaan werken. Hierdoor ontstond een ontwikkeling waarin 
gemeentelijke organisaties klantgerichter moesten gaan werken en voor het eerst op resultaat in plaats 
van proces werden afgerekend (Verlaat, 1997). Dit was nieuw voor gemeenten.  
 
Europese Integratie 
Naast de economische recessie ontstonden er in die tijd op Europees niveau samenwerkingsverbanden 
tussen landen. Deze Europese integratie heeft ertoe geleid dat de grenzen binnen Europa zijn 
weggevallen. Hierdoor is vooral voor steden in het ‘achterland’ vanuit economisch oogpunt een helel 
nieuwe situatie ontstaan. Steden in de grensstreek kregen er nieuwe doelgroepen en concurrenten bij. De 
toestroom van bezoekers, bedrijven en bewoners is hierdoor veranderd. Deze veranderde situatie is van 
invloed op de kansen en bedreigingen van de stad (Kotler, 1999; Verlaat, 1997; Van den Berg, 1990 ). 
 
Decentralisatie 
Decentralisatie betekent dat verantwoordelijkheden niet centraal (landelijke overheid) worden 
neergelegd, maar dichter bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de taken. 
Namelijk decentraal bij de lokale overheid. Mintzberg (1983) beschrijft drie voordelen van decentralisatie. 
(1) Decentralisatie verplaatst de beslissingsbevoegdheid dichter naar de plaats van impact. (2) De 
organisatie kan hierdoor sneller op nieuwe ontwikkelingen inspelen. (3) Een bepaalde mate van 
autonomie maakt mensen gemotiveerder. De afgelopen tien à vijftien jaar is de overheid steeds meer 
taken decentraal aan het onderbrengen. Door de decentralisatie is de verantwoordelijkheid van een 
aantal taken bij de lokale overheid komen te liggen waardoor steden zich in toenemende mate zelf 
financieel onderhouden (Van den Berg, 1990). Steden beslissen nu zelf op welke manier ze hun 
takenpakket vormgeven. Dit heeft tot gevolg gehad dat men zich binnen de gemeentelijke organisatie 
bewust is geworden van de noodzaak efficiënter te werken. Want; iedere bespaarde euro kon ergens 
anders aan uitgegeven worden. Dit in tegenstelling tot de eerdere situatie waarin geld dat voor bepaalde 
projecten niet opgemaakt werd, teruggestort moest worden. 
 
Een voorbeeld van decentraal beleid is bijvoorbeeld de “Wet Werk en Bijstand” (WWB). De WWB is de 
opvolger van de algemene bijstandswet. De algemene bijstandswet werd centraal geregeld. Gemeenten 
konden voor iedereen die bijstand nodig had een uitkering bij het rijk aanvragen. Het gevolg was dat 
mensen onnodig lang in de bijstand zaten. In de WWB is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor het uitkeren van bijstand. In de praktijk komt het erop neer dat gemeenten van het rijk een zak geld 
krijgen. Gemeenten mogen zelf weten hoe ze het geld besteden. Het gevolg is dat gemeenten hard hun 
best doen om mensen zoveel mogelijk uit de bijstand te krijgen. 
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Grote Stedenbeleid 
In het verlengde van de decentralisatie is vanaf 1994 het Grote Stedenbeleid (GSB) ontwikkeld. Dit beleid 
legt de verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling, -invulling en —uitvoering voor een aanzienlijk deel 
bij de steden neer. Elke stad is verplicht een stadsvisie, Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP), te 
ontwikkelen waarin de voornaamste uitdagingen en prioriteiten voor stedelijke ontwikkeling uiteengezet 
worden. Voor veel steden betekent de ontwikkeling van dit document dat zij op strategisch niveau met 
de stad bezig gaan. Een uitgelezen moment om te integreren met city marketing. 

1.1.2. Ontwikkelingen maatschappelijke context 

De veranderingen in de politieke context hebben ertoe geleid dat lokale bestuurders meer zelf in staat zijn 
steden in te richten. Het marketingdenken en het op strategisch niveau de toekomst van de stad bepalen 
zijn hierin de belangrijkste veranderingen. Naast de politieke ontwikkelingen hebben ook een aantal 
maatschappelijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Te weten de globalisering, de toegenomen mobiliteit 
en de informatisering van de samenleving. Deze ontwikkelingen worden hieronder kort toegelicht. 
 
Globalisering 
Door opkomende technieken zoals Internet, snellere vliegtuigen en betere logistieke processen kunnen 
bedrijven op steeds grotere afstanden opereren. De wereld wordt door deze globalisering steeds kleiner 
(global village). Gevolg hiervan is dat overal ter wereld steeds meer van hetzelfde ontstaat (Jensen, 2005; 
Hospers, 2004; Mommaas, 2002). De globalisering leidt tot fysieke en culturele eenheidsworst (Florian 
2001). Er is geen plek op de wereld waar Coca Cola niet zijn intrede heeft gedaan. De meubels van IKEA 
zijn overal in Europa verkrijgbaar. Voor steden heeft het effect van globalisering een paradoxaal karakter. 
Onze behoeften worden ‘geglobaliseerd’ door multinationals die overal ter wereld actief zijn. Steden 
spelen hierop in door aan de behoeften te voldoen door bekende winkelketens, zoals MC Donalds, H&M 
en de Bijenkorf, naar de stad toe te trekken. Als gevolg hiervan ontstaat voor gemeenten een 
spagaathouding. Enerzijds moeten zij voldoen aan de wensen die voortkomen uit globalisering, anderzijds 
moeten ze zich onderscheiden om de gunst van de ‘klant’ te krijgen (Florian, 2001). 
 
Toenemende mobiliteit 
Mensen worden steeds mobieler. Het gevolg is dat de wereld groter en complexer wordt. De 
beschikbaarheid van de auto brengt mensen binnen een paar uur door heel Nederland of zelfs over de 
grens naar België of Duitsland. Door de komst van lowbudget airlines zoals Ryan air, Easyjet en Sky 
Europe is het voor de gewone man tegenwoordig ook mogelijk in Napels te gaan shoppen. Het Internet 
maakt het mogelijk rechtstreekse aankopen te doen van fabrikanten uit China of de USA. Het 
afbrokkelen van de verzuiling heeft ervoor gezorgd dat mensen ruimer zijn gaan denken met als gevolg 
dat ze op sociaal vlak mobieler zijn geworden. De mobiliteit van mensen zorgt er dus voor dat ze een 
bredere scope hebben en het gebied dat ze gebruiken in hun behoeften te voorzien veel groter is 
geworden. Voor steden betekent dit dat potentiële ingezetenen en bezoekers meer keus hebben en dat 
het dus minder vanzelfsprekend is dat mensen naar de stad komen of in de stad blijven (Mommaas, 
2002). 
 
Informatisering van de samenleving 
De afgelopen jaren is de hoeveelheid informatie die een persoon bereikt enorm toegenomen. Het aantal 
Tv-kanalen is de afgelopen 50 jaar meer dan verhonderdvoudigd. Ontvangers (mensen) hebben te 
maken met ‘informatie overload’. Het volume en de snelheid waarmee een individu informatie moet 
verwerken is te groot (Hiltz & Turnhoff, 1985). Dit heeft als gevolg dat mensen steeds selectiever 
omgaan met de informatie die hen bereikt. Mensen accepteren dat ze niet alles weten. Wanneer een 
waardeoordeel over een bepaalde stad gemaakt wordt, wordt dat gedaan op basis van de beschikbare 
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kennis die een persoon heeft. In dit kader wordt ook wel gesproken van ‘bounded rationality’ 
(Simon,1955). Voor steden betekent de ‘informatie overload’ dat het onmogelijk is om een volledig beeld 
te creëren. De hoeveelheid informatie waaraan mensen worden blootgesteld, veroorzaakt dat ze selectief 
worden in het absorberen van die informatie. Voor steden betekent het dat het steeds moeilijker is tussen 
alle andere informatie opgemerkt te worden, omdat het veel moeilijker is de onderscheidende kenmerken 
van de stad in de perceptie van mensen te krijgen (Hospers, 2004). 
 
Tevens leidt de informatisering in combinatie met mobiliteit tot plaatsongebondenheid. Dit heeft als 
gevolg dat er voor steden schaalvergroting plaatsvindt (Mommaas, 2002). Bedrijven en bewoners zijn in 
steeds mindere mate plaatsgebonden (Van der Berg e.a., 1990). Bedrijven hebben geen kantoor meer 
nodig en bewoners kiezen de plek die het best bij hun gekozen lifestyle past. Plaatsafhankelijke 
elementen worden door informatietechnologie geëlimineerd waardoor schaalvergroting en toenemende 
concurrentie opkomende verschijnselen zijn en steden dus anders moeten gaan handelen.  
 
Over de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen moet een opmerking gemaakt worden. Het 
onderscheid dat gemaakt wordt tussen politieke en maatschappelijke ontwikkelingen is niet wederzijds 
uitsluitend. Dit om de volgende reden. De recessie van de jaren tachtig heeft zijn weerslag op de gehele 
maatschappelijke context en het effect van globalisering heeft niet alleen het gedrag van mensen 
veranderd maar ook dat van de overheid. De indeling is gemaakt om aan te geven welke ontwikkelingen 
in relatie tot city marketing de meeste invloed hebben gehad op welke context; de politieke of de 
maatschappelijke. Het criterium dat hierbij gehanteerd is, is welke van de twee actoren het meest in 
gedrag veranderd is. De locale overheid? Of de stakeholders in de stad. 

1.1.3. City marketingtheorie en praktijk 

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat steeds meer steden zich op planmatige wijze 
gingen bezighouden met het vermarkten van de stad. In de wetenschappelijke literatuur verschenen 
publicaties over city marketing. Tal van steden ontplooiden initiatieven om de stad in de markt te zetten. 
De rol van de bewoner bleef hierin veelal onbelicht. Deze paragraaf beschrijft in grote lijnen de 
theorievorming over city marketing. Vervolgens wordt beschreven hoe functionarissen van de stad city 
marketing zien. Tot slot wordt de onderbelichte rol van de bewoners toegelicht. 
 
City marketing in theorie 
De behoefte aan kennis over city marketing heeft geleid tot tal van publicaties over city marketing. In 
grote lijnen zijn twee theoretische benaderingen herkenbaar. In de eerste benadering wordt 
stadsmarketing verbonden met politiek economische belangen. Marketing is in deze benadering een 
middel voor de politiek om het economische klimaat van de stad of regio te verbeteren. In deze 
benadering wordt gekeken wat gemeenten kunnen doen om tot een goed geïntegreerd city 
marketingplan te komen. In de tweede benadering ligt de focus meer op de praktische aspecten van city 
marketing. Het zijn studies over de verschillende toepassingen en benaderingen van city marketing. De 
aandacht ligt bij deze studies op de succes- en faalfactoren van stadsmarketing. (Bradley ea, 2002). In 
deze benadering horen bijvoorbeeld case studies over het effect van city marketingplannen of onderdelen 
daarvan. 
 
Kenmerkend voor city marketingpublicaties is dat ze zich in de meeste gevallen op strategisch niveau 
bevinden. In veel van deze modellen is het stadsbestuur initiatiefnemer van city marketing.  Het 
strategische niveau is kenbaar door het hoge abstractieniveau dat in de modellen gebruikt wordt (Stubbs 
ea, 2002; Verlaat, 1997; Kriekaard, 1994; Van den Berg, 1990). Het gevolg is dat voor de praktijk een 
aantal vertaalslagen gemaakt moeten worden voordat wetenschappelijk integrale city marketing 
bruikbaar is voor de praktijk. Een probleem bij de case studies is dat steden specifieke eigenschappen 
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bezitten waarop mede city marketingplannen zijn gebaseerd. De generaliseerbaarheid van de uitkomsten 
van dit type studies is veelal beperkt. 
 
City marketing in de praktijk 
Uit gesprekken met gemeentefunctionarissen blijkt dat city marketing geen duidelijke plaats heeft in de 
gemeentelijke organisatie. Voor de ene functionaris betekent city marketing de verkoop van 
bedrijventerreinen en voor een andere stadspromotie. Weer een ander beschouwt city marketing als 
binnenstadmanagement. De grote hoeveelheid betekenissen die aan city marketing worden gegeven 
ontstaat mede doordat city marketing in de meeste gemeentelijke organisaties niet centraal is 
ondergebracht. In veel gevallen doet de afdeling communicatie het één en ander aan stadspromotie, is er 
een aparte afdeling die zich bezighoudt met evenementenbeheer en houdt nog een andere afdeling zich 
bezig met centrumvernieuwing. Het gebrek aan een integrale aanpak waarin city marketing op 
strategisch niveau wordt betrokken, leidt ertoe dat veel city marketinginitiatieven stranden bij promotie. 
Dit is jammer want city marketing is meer. City marketing is het optimaliseren van vraag en aanbod in de 
stad met als doel het welzijnsniveau van alle ingezetenen te verhogen. Dit wordt niet gerealiseerd door 
alleen communicatie. Door het gebrek aan een overkoepelend doel dat de afdelingen in de gemeentelijke 
organisatie bindt, ontstaat er geen synergie in de marketinginspanningen van verschillende afdelingen. 
Het gevolg is dat er binnen de stad veel wordt ondernomen maar dat het niet leidt tot een daadkrachtig 
onderscheidende stad. Inzicht in de behoefte van de eindgebruiker, de bewoner, helpt bij het creëren van 
een overkoepelend doel. 
 
Naast de interne organisatie van city marketing is samenwerking met private partijen uit de stad 
noodzakelijk. De gemeente kan veel regelen in de voorwaardelijke sfeer maar is voor de totstandkoming 
van een volledig city marketingplan afhankelijk van partijen uit de private sector (Verlaat, 1997; Van den 
Berg, 1990). Gemeenten mogen bijvoorbeeld niet risicovol participeren, private partijen kunnen dit wel. 
De vele (semi) private partijen die de stad rijk is zoals onderwijsinstellingen, zorginstellingen, 
woningbouwcoöperaties, winkeliersverenigingen, bedrijfsleven en cultuurgroepen maken het moeilijk een 
overkoepelende gerichte strategie te formuleren. Iedere partij heeft namelijk zijn eigen belangen en deze 
kunnen conflicteren met de belangen van andere partijen in de stad. Dit maakt de realisatie van de 
publiek private samenwerking (PPS) een van de moeilijkste te nemen hordes binnen het city 
marketingproces. Dit blijkt uit de theorie waar slechts het belang wordt benadrukt maar aan het ‘hoe’ 
voorbij wordt gegaan. In de praktijk zijn nog maar weinig samenwerkingsverbanden waarneembaar die 
erin slagen een daadkrachtig beleid neer te zetten. De stichting stadspromotie Almere is een voorbeeld 
waar de PPS goed tot stand gekomen is.  
 
City marketing en de bewoner 
Wanneer gekeken wordt naar de belangrijkheid van de verschillende doelgroepen die voor city marketing 
in aanmerking komen, dan lijkt het erop dat bewoners op de laatste plaats komen. Functionarissen stellen 
zich in de eerste plaats de vraag hoe ze bezoekers naar de stad kunnen trekken. In de tweede plaats 
wordt de city marketinggedachte geassocieerd met de verkoop van bedrijventerreinen. Vanuit 
economisch oogpunt wordt gekeken welke bedrijven naar de stad getrokken kunnen worden. Het lijkt 
erop dat bewoners pas als laatste bij city marketing worden betrokken. De reden hiervoor is onduidelijk. 
Het zou kunnen dat het economisch rendement een bewoner minder makkelijk is vast te stellen dan bij 
een toerist of een bedrijf dat zich in de stad vestigt. Leegstand van woningen, verloedering, 
gemeentelijke belastingen en verlies bij de middenstand; al deze schadeposten bij vertrek van burgers 
worden door verschillende organisaties gedragen. Dit betekent niet dat de totale som van deze posten 
niet groot zou zijn. Het vermoeden dat de som van deze posten aanzienlijk is en er een onterechte, 
eenzijdige focus ligt op de bestedingen van de toerist en opbrengsten van bedrijven lijkt terecht. Elke 
bewoner is een potentiële toerist bij een andere stad. Verhoogde loyaliteit houdt hem in de stad en zorgt 
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voor hogere inkomsten. Binnen de commerciële marketing ligt de aandacht op het behouden van klanten 
omdat daar het meeste rendement ligt. Waarom zou dat voor steden niet gelden? 
 
Vanuit city marketingoogpunt lijkt een hoop winst te halen bij de bewonersdoelgroep. De laatste jaren is 
er een tendens ontstaan de plaatsnaam als merknaam te exploiteren. Met deze tendens is de rol van 
bewoners duidelijker naar voren gekomen (Jensen, 2005; Karakavitz, 2004). Alleen vanuit de doelstelling 
welzijn te willen creëren is het noodzakelijk bewoners bij city marketing te betrekken. Daarnaast zijn 
bewoners onderdeel van de stad, wat impliceert dat bewoners mede de stad maken. In tegenstelling tot 
een pot bonen, die niet over de rand kijken wat erop het etiket staat, doen bewoners van de stad dit wel. 
City marketing die wil slagen, zal de bewoners moeten betrekken. Wanneer bewoners niet betrokken 
worden bij het city marketingplan kan de situatie ontstaan dat bewoners het idee krijgen dat ze een 
‘ongewenst label’ opgedrukt krijgen. Hierdoor kan een discrepantie ontstaan tussen promotie over de 
stad en hoe de stad beleefd wordt. Bezoekers zullen dit merken.  
 
De bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot individualisering. Het individu boven alles! In deze 
tendens staan beleven en zelfexpressie centraal (Florian, 2001). Optimalisatie vanuit het collectief (de 
stad) is in deze tijdgeest gedoemd te mislukken. De bewoner stelt zichzelf centraal en niet de welvaart 
van de stad als geheel. City marketingbenaderingen met ‘top-down’ focus schieten in de huidige tendens 
dus tekort, want de bewoner moet in dit geval ondergaan wat hem door de stad wordt opgelegd. Dit 
beperkt de mogelijkheid tot zelfexpressie voor bewoners. Dit zal leiden tot ontevredenheid en dus vertrek 
uit de stad. Het raadplegen van bewoners kan dit verbeteren. 

1.2. City marketing en stadsbeleving 
De bovenstaande ontwikkelingen over city marketing geven aan dat binnen het city marketingveld veel 
verduidelijkt en verbeterd kan worden. De ontwikkelingen in de politieke maatschappelijke context 
dwingen steden anders te gaan werken (Jensen, 2005; Verlaat, 1997; van den Berg ea., 1990). Op tal 
van manieren worden city marketinginitiatieven ondernomen. Het blijkt dat van een integrale aanpak in 
de praktijk van city marketing nauwelijks sprake is. Tevens blijkt dat de rol van bewoners bij de 
totstandkoming van het city marketing proces zeer belangrijk is. In dit onderzoek wordt er van uitgegaan 
dat rol van de bewoner belangrijk is voor city marketing. Daarom richt dit onderzoek zich in het bijzonder 
op de rol van de bewoner binnen city marketing. Dit betekent dat de gemeente vanuit haar welzijnsrol 
voor de bewoner de stad als geheel in de markt probeert te zetten. Het gebrek aan integrale aanpak 
wordt binnen dit onderzoek niet verder uitgewerkt.  
 
De traditionele strategie, waarin steden de meeste aandacht richten op het creëren van economische 
kansen in de stad, is wellicht aan verandering toe. Door de toegenomen mobiliteit vestigen bewoners zich 
op de leefplek die ze het meest aanstaat. Een vernieuwende tactiek zou de aandacht voor 100% op 
bewoners richten met de achterliggende gedachte dat bedrijven naar de bewoners toe komen. Er zijn 
twee overwegingen waarom inzicht in de rol van de bewoner bij city marketing en in de stadsbeleving 
van de bewoner waardevol en vernieuwend is ten opzichte van de huidige theorie en praktijk. 
 

− In de traditionele city marketing richten steden zich vooral op bedrijven, met het idee dat 
bewoners zich daar later zullen vestigen omdat er werk is. Door de toegenomen mobiliteit zijn 
bewoners vanuit economisch perspectief minder afhankelijk van een bepaald gebied. De 
vestigingsplaats van de bewoner kan door deze trend steeds verder van de werkplek liggen. Een 
tactische city marketingkeuze voor steden zou het zich volledig richten op bewoners met een 
bepaald demografisch profiel kunnen zijn. Door voor een specifieke doelgroep faciliteiten te 
bieden, bouwt de stad een arbeidskapitaal op. Dit arbeidskapitaal is voor bedrijven zo 
aantrekkelijk dat ze zich er vestigen. Vanuit dit oogpunt is het voor steden dus belangrijker om 
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zich op het bewonerklimaat te richten dan op het bedrijvenklimaat omdat bedrijven op de plek 
gaan zitten waar ze hun potentiële medewerkers kunnen vinden. (Florida, 2002).   
 

− Vanuit de constructivistische opvatting is de stad niets anders dan de interactie tussen mensen. 
Het vermarkten van de stad zonder de grootste groep waaruit de stad bestaat erbij te betrekken, 
is vanuit dit oogpunt onverstandig. Het grootste deel van het ‘zijn’ van de stad wordt in deze 
situatie genegeerd. Voor een geslaagde city marketing moeten in ideale zin alle ingezetenen zich 
kunnen identificeren met de stad. Kotler (1999, P68) spreekt in dit geval van ‘pride building’. 
Trotse burgers zijn initiatiefrijker en eerder bereid zich belangeloos voor de stad in te zetten 
(Avraham, 2004). Een bewoner die zich belangeloos voor de stad inzet, is positief over zijn of 
haar stad. Naar verwachting zullen dit type bewoners zich positief uitlaten over de stad en zich 
gedragen als een ambassadeur voor de stad. In de situatie waarin alle bewoners zich als 
ambassadeur van de stad opstellen ontstaat de sterkste city marketing denkbaar. Mond-tot-
mond reclame is één van de sterkste reclames. In een tijd waarin mensen steeds meer informatie 
te verwerken krijgen is dit een veel effectiever communicatiekanaal dan bijvoorbeeld 
massacommunicatie. 

 
De bewoner kan dus waardevol zijn voor de stad. Enerzijds doordat bewoners bedrijven naar de stad 
kunnen trekken en anderzijds doordat bewoners kunnen optreden als ambassadeurs van de stad. Deze 
tactische overweging om bewoners naar de stad te trekken en van bewoners ambassadeurs te maken 
impliceert tegelijkertijd twee doelstellingen. Namelijk een stad creëren waarop bewoners zo trots zijn dat 
ze zich opstellen als ambassadeur en een stad creëren waarin het juiste type potentiële bewoner zich wil 
vestigen. Om deze doelen te bereiken wordt er vanuit gegaan dat de stad moet voldoen aan de 
verwachting die bewoners van de stad hebben. Inzicht in de stadsbeleving (en dus de verwachting) van 
bewoners is hierin van essentieel belang.  
 
Stadsbeleving kan op veel manieren in kaart worden gebracht. Het is mogelijk te kijken in welke mate 
mensen tevreden zijn over de stad of bijvoorbeeld in welke mate ze houden van de stad. Daarnaast is het 
mogelijk op verschillende niveaus naar stadsbeleving te kijken. De beleving van de stad als geheel. De 
beleving van de stad als verschillende onderdelen of de onderdelen waar de verschillende onderdelen van 
de stad weer uit zijn opgebouwd. 
 
Vanuit het doel, stadsbeleving van bewoners in kaart te brengen als middel voor gericht city 
marketingbeleid, zijn drie termen gedefinieerd. Dit zijn stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie 
de stad aan te bevelen (ambassadeurschap). Al eerder is aangegeven dat inzicht in de stadsbeleving 
zinvol is omdat op deze manier een ‘blauwdruk’ ontstaat van de verwachtingen die bewoners van de stad 
hebben. Door de beleving van stadselementen te koppelen aan stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de 
gedragsintentie ontstaat een belevingsprofiel dat richtinggevend is voor toekomstige beleidskeuzes. In dit 
onderzoek wordt een model gepresenteerd dat de relatie tussen de beleving van verschillende onderdelen 
van de stad en stadskwaliteit, stadsloyaliteit en gedragsintentie blootlegt. Deze verschillende onderdelen 
van de stad zijn: de ‘stadspromotie’, ‘evenementen’, het ‘stadsbestuur’, de ‘fysieke stad’, de ‘sociale stad’ 
de ‘economische stad’ en het ‘stadsimago’. In hoofdstuk 2 wordt hier verder op ingegaan.  
 
City marketing betekent het op planmatige wijze creëren van welzijn voor alle ingezetenen. Inzicht in de 
beleving van bewoners maakt het mogelijk bewoners te betrekken bij city marketing. Informatie over 
welke stadsonderdelen bijdragen aan het gevoel van stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de intentie de stad 
aan te bevelen (ambassadeurschap), geeft city marketingfunctionarissen handvatten hoe zij bewoners 
effectief bij city marketing kunnen betrekken. 
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1.3. Doelstellingen en onderzoeksvragen 
In dit onderzoek wordt de stadsbeleving van bewoners in kaart gebracht. Hiervoor wordt een 
stadsbelevingsmodel ontwikkeld met als doel een bijdrage te leveren aan city marketing. De volgende 
doelstellingen zijn geformuleerd om de stadsbeleving te onderzoeken:  

 
- Bepalen welke onderdelen inwoners van de stad onderscheiden in hun beleving van de stad; 
- Het creëren van een stadsbelevingsmodel dat aansluit bij city marketing waarin de bewoner 

centraal gezet wordt; 
- Het toetsen van het stadsbelevingsmodel. 

 
Aan de hand van deze doelstellingen zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

- In welke mate voorspellen de stadselementen ‘stadspromotie’, ‘evenementen’, ‘bestuurlijke 
stad’, ‘fysieke stad’, ‘sociale stad’, economische stad’ en het ‘stadsimago’ voor bewoners de 
beleving van stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen? 
 
o Wat is de verhouding van voorspellende kracht op stadsbeleving tussen de city 

marketingstadselementen (stadspromotie, evenementen en stadsimago) en de overige 
stadselementen? 
 

o Op welke wijze draagt inzicht in de stadsbeleving bij aan city marketing?  
 

1.4. Inhoud van het rapport 
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt vanuit de literatuur naar een 
stadsbelevingsmodel toegewerkt. Het startpunt van het hoofdstuk is de stad. De stad is een complex 
geheel en kan op vele wijzen bekeken worden. Om deze reden is een focus hoe de stad bezien moet 
worden noodzakelijk. Vanuit deze focus wordt vervolgens gekeken op welke wijze vanuit het city 
marketingdomein naar de stad is gekeken. Aan de hand van deze kennis wordt naar een 
stadsbelevingsmodel toegewerkt. In hoofdstuk 3 wordt de methode die voor dit onderzoek is gebruikt 
uiteengezet. In dit deel wordt het instrument dat voor het testen van het stadsbelevingsmodel is gebruikt 
toegelicht. Tevens wordt beschreven hoe de dataverzameling heeft plaatsgevonden. Hoofdstuk 4 
beschrijft de resultaten van het onderzoek. In het eerste deel worden de demografische resultaten 
besproken. Vervolgens wordt in het tweede deel de schaalconstructie van het stadsbelevingsmodel 
beschreven. In het derde deel worden beschrijvende resultaten gepresenteerd. In het laatste deel, het 
vierde deel, wordt de voorspellende kracht van het model bekeken. Aan de hand van de resultaten 
worden in hoofdstuk 5 de conclusies beschreven. Vervolgens zal in hoofdstuk 6, de discussie, een 
kritische blik op het onderzoek worden geworpen. 
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2. Van city marketing naar stadsbeleving 
Dit onderzoek naar stadsbeleving komt voort uit de veronderstelling dat voor een geslaagd city 
marketingplan een goede analyse van de stad noodzakelijk is. In de inleiding zijn factoren genoemd die 
uitleggen waarom een nieuwe kijk op city marketing noodzakelijk is. Uitgangspunt in deze nieuwe kijk is 
het centraal stellen van de bewoner. In dit hoofdstuk wordt vanuit de literatuur naar een visie over city 
marketing en de rol  van stadsbeleving toegewerkt. De visie maakt de connectie tussen stadsbeleving en 
city marketing duidelijk.  
 
Voor een goed begrip wordt eerst uitgelegd wat onder de stad wordt verstaan. Vervolgens wordt 
gekeken hoe city marketing wordt gezien. Aan de hand daarvan wordt toegewerkt naar de rol van 
stadsbeleving. Tenslotte wordt een stadsbelevingsmodel gepresenteerd dat handvatten biedt bij city 
marketing. 

2.1. Het begrip stad 
Één van de dingen die opvalt in de city marketingliteratuur is dat het begrip ‘stad’ nauwelijks gedefinieerd 
of beschreven wordt. De betekenis van het begrip stad wordt als vanzelfsprekend beschouwd. De 
grenzen van de stad waar city marketing betrekking op heeft, worden niet benoemd. Een reden voor het 
ontbreken van omschrijvingen van steden wordt niet gegeven. In de meeste gevallen zijn 
maatschappelijke veranderingen die hun weerslag op de stad hebben de aanleiding voor een specifieke 
city marketingbenadering. In die gevallen worden de nieuwe ontwikkelingen in de stad beschreven die 
hebben geleid tot een herziening van de city marketingbenadering. Desondanks zijn er een aantal auteurs 
die vanuit het idee van city marketing een omschrijving van de stad geven. Drie mogelijke omschrijvingen 
voor de stad zijn; 
 

“ een levend organisme van mensen en middelen met een eigen autonome dynamiek, onder volgens de 

wet gekozen sturende leiding, gesitueerd in een welomschreven gebied.” 

 

Kriekaard, 1994 

 

 “…de stad is niet alleen een geografisch begrip, een plaatsbepaling, een kluit gebouwen en kantoren met 

een ringweg eromheen. Een stad staat voor stedelijkheid. Steden zijn — van oudsher — centra van handel, 

bedrijvigheid, kunst en cultuur, verleden en toekomst. Stedelijkheid wordt bepaald door een labyrintische en 

dynamische wisselwerking tussen al deze functies, tussen werken en ontspannen, individualiteit en 

collectiviteit, wonen en openbaarheid. 

 

Van Boxtel, 1999 

 

“De hedendaagse stad kenmerkt zich door haar veelvormige karakter die de stad heeft. Handel speelt zich 

veelal niet meer binnen de stad af maar aan de rand van de stad bij transportknooppunten. Hetzelfde geldt 

voor recreatiegebieden en pretparken buiten de stad. Het ligt weliswaar buiten de stad, maar de mens 

rekent het voor het gemak tot de stad. De stad is als het ware de beeldvanger van een gebied. Dit gebied is 

het best te vatten als een regio waar wonen en werken zich afspeelt.” 
 
Van den Berg, 1999 

 

Bovenstaande omschrijvingen zijn niet uitputtend, dat is niet het doel. Ze belichten de stad ieder op hun 
eigen manier. Dit biedt handvatten om uitspraken over de stad te kunnen doen. De omschrijvingen 
bevatten een aantal gemeenschappelijke elementen: 
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− Het veelvormige karakter van de stad.  
De verschillende functies die de stad vervult en dus de verschillende onderdelen waaruit de stad 
bestaat, maken dat de stad een complex geheel is van kleinere onderdelen die met elkaar 
samenhangen. Het aantal producten waaruit de stad bestaat is ontzettend groot. De producten 
van de stad zijn onder te verdelen in vier aandachtsgebieden die noodzakelijk zijn voor een 
aantrekkelijke stad (van den Berg, 1999). Namelijk: (a) kwaliteit van leven en de kwaliteit van de 
omgeving; (b) de economische structuur. Zijn er voldoende banen, mogelijkheden tot  
economische groei; (c) de sociale structuur; een gezonde sociale structuur leidt tot minder 
criminaliteit en werkeloosheid, toename van inkomen en een reductie van sociale tweedeling; (d) 
verbetering van het imago van de stad. Merkbaar door de toeloop van bezoekers, bewoners en 
bedrijven.  
 

− Het juridische element van de stad.  
De stad wordt bestuurd door een stadsbestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor een 
welomschreven gebied. Gebruikers van de stad kennen andere grenzen en indelingen aan de 
stad toe dan de structuur die door bestuur van de stad gekozen is. Dit gegeven kan bij de inzet 
van city marketing problemen geven.  
 

− De schaalgrootte van de woonkern is niet direct een maatsstaaf voor het begrip stad.  
De functie die een woonkern vervult (wonen, werken, consumeren en recreëren) ten opzichte 
van andere woonkernen, bepaalt de kracht van de stadsfunctie. De mate waarin de stad voorziet 
in de behoefte van ingezetenen en op die manier een pull creëert naar mensen van buiten de 
stad, bepaalt de grootte van de woonkern. 

  
De stad is continu aan verandering onderhevig en laat zich door haar complexiteit moeilijk definiëren. 
Door de vele stakeholders in de stad en de grote hoeveelheid functies waarin de stad voorziet is het  
vrijwel ondoenlijk een alles omvattende omschrijving van de stad te maken zonder in de valkuil te lopen 
een te algemene uitspraak te doen. Tussen de omschrijvingen zijn verschillen waarneembaar. Een verschil 
is het onderscheid in de beschouwing van de ‘ stad als geheel’ of de stad als ‘ verzameling onderdelen’. 
Daarnaast is in de omschrijvingen onderscheid te maken tussen stadskenmerken en stadsfuncties. 
Stadsfuncties zijn functies die de stad vervult en die zijn voortgekomen uit de behoeftes die ingezetenen 
van de stad hebben. Stadskenmerken zijn typeringen; eigenschappen die onbedoeld ontstaan zijn uit het 
menselijk handelen dat de stad gemaakt heeft. In tabel 2.1 zijn de verschillende stadsdefinities ingedeeld. 
 
Tabel 2.1: Stadsbeschrijvingen uitgesplitst naar functie/kenmerk en geheel of onderdeel 
 Stad als geheel Stad als verzameling onderdelen 
Functioneel (Komt voort uit 
behoefte van ingezetenen uit de 
stad) 

− (Bevorderen van welzijn) 
− Sturende leiding 

− Wonen 
− Werken 
− Recreatie 
− Handel 
− Kunst 

 
Kenmerk (stadseigenschap ontstaan 
uit menselijk handelen zonder dat dit 
het doel was) 

− Mate van zelfstandigheid 
− Welomschreven gebied 
− Centrum van wonen en werken 
− Plaatsbepaling 
− Geografisch begrip 
− Historie 
− Beeldvanger 
− Levend organisme 

− Individualiteit 
− Collectiviteit 
− Cultuur 
− Kluit gebouwen en kantoren 
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Aan de hand van tabel 2.1 zijn een aantal uitspraken te doen. De stad als geheel wordt beschreven aan 
de hand van eigenschappen en waarneembare kenmerken die het mogelijk maken de ene stad te 
onderscheiden van de andere. Een stadsfunctie voor de stad als geheel wordt niet echt genoemd. De 
auteurs noemen het ‘bevorderen van welzijn’ als stadsfunctie. Echter, deze functie is niet terug te vinden 
in de omschrijvingen over de stad. De stad als ‘verzameling onderdelen’ kenmerkt zich door de 
hoeveelheid (deel)functies waaruit de stad bestaat. Bewoners willen in de stad wonen, werken en 
ontspannen. Deze functies uiten zich tot waarneembare kenmerken in de stad. Samenvattend kan gesteld 
worden dat de ‘stad als geheel’ bestaat uit (uiterlijke) kenmerken terwijl de stad als ‘verzameling 
onderdelen’ gekenmerkt wordt door de functionele insteek (wonen, werken, recreëren etc.)  
 
De combinatie van functies, eigenschappen en kenmerken van de stad bepalen de eigenheid van de stad. 
De mate waarin het wonen in de stad prettig is, het soort arbeid dat er te vinden is en de 
recreatiemogelijkheden, bepalen het unieke profiel dat iedere stad heeft. Dit profiel is ook wel de 
stedelijke identiteit te noemen. Doormans en anderen (2003) identificeren in de literatuur twee visies op 
stedelijke identiteit. De essentialistische visie en de constructivistische visie. De essentialistische visie op 
stedelijke identiteit verwoordt de essentie van de stad, die mogelijk moeilijk te definiëren valt, maar die 
uiteindelijk wel kenbaar en communiceerbaar is. De formulering van de stedelijke identiteit draait in dit 
perspectief dan ook om de vraag of deze de realiteit waarheidsgetrouw en objectief verwoordt. De 
constructivistische visie stelt daarentegen de idee centraal dat de identiteit van een stad niet kenbaar is 
maar als een sociale constructie dient te worden opgevat. Stedelijke identiteit is niet de werkelijkheid zelf, 
maar een verbeelding van de werkelijkheid, die principieel onkenbaar is. De formulering van stedelijke 
identiteit dient vanuit dit perspectief dan ook vooral gezien te worden als een proces, waarbij de nadruk 
gelegd wordt op de subjectiviteit van de formulering en de specifieke context waarin deze plaatsvindt 
(Doormans et al., 2003). Vanuit de constructivistische opvatting heeft de stad voor iedere ingezetene een 
andere identiteit en wordt de stad dus door iedere bewoner anders waargenomen en beleefd. Dit 
gegeven in combinatie met de veelheid aan functies, eigenschappen en kenmerken waaruit de stad 
bestaat maakt het ondoenlijk de stad in zijn algemeenheid te omschrijven. Met het oog op de stad als 
object voor city marketing met als doelgroep de bewoner ontstaat een kader waardoor de stad 
makkelijker te omschrijven is:  
 

De stad is het geheel van functies die de behoeften van haar bewoners vervult en 
(beeld)kenmerken waarmee de stad zich voor bewoners onderscheidt.  

 
In deze omschrijving wordt de constructivistische visie van stedelijke identiteit gebruikt. Voor de 
toepassing van city marketing is het noodzakelijk over de stad te communiceren. De essentialistische visie 
leent zich beter voor dit doel maar ondervangt de subjectieve waarneming van iedere bewoner niet. 
Daarnaast bestempelt deze omschrijving de veelzijdigheid van de stad en de verschillende grootheden 
(stad als geheel en onderdelen van de stad) waarmee over de stad gesproken kan worden. Beide 
elementen, de niet communiceerbare identiteit en de verschillende grootheden van de stad, zijn 
complicerende factoren voor geslaagde city marketing. Om hieraan handvatten te geven is binnen de 
huidige city marketing gekeken hoe met deze complicerende factoren wordt omgegaan. In de volgende 
paragraaf wordt hier verder op ingegaan. 

2.2. City marketing, de stand van zaken 
De city marketingliteratuur heeft zich de afgelopen drie decennia bezig gehouden met theorievorming 
over city marketing. Studies betreffen beschrijvingen van de stand van zaken op city marketinggebied in 
de praktijk en conceptuele modellen waarin het complex geheel uiteen wordt gezet (Kotler, e.a, 1999; 
Verlaat, 1997; Van den Berg e.a, 1990). In vrijwel alle gevallen is de drijfveer voor city marketing een 
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economische. City marketing uit zich in diverse vormen. Er zijn vele beschrijvingen over het begrip city 
marketing. Hieronder volgt een selectie: 
 

1. “City marketing is de stad uitbaten ten behoeve van haar ingezetenen.” 

 
2. "Place promotion involves the re-evaluation and re-presentation of place to create and market a new image 

for localities to enhance their competitive position in attracting or retaining resources" (Short, 2000). 

 
3. 'Placemarketing involves those activities undertaken to create, maintain or alter knowledge, attitudes 

and/or behaviour towards certain places.' (Kotler, 1991) 

 
4. “Place marketing entails the resources within a place being commodified as products, with these being of 

the place as a whole through its many attributes, of selected combinations of products lower down the 

hierarchy or of single products (Bramwell, 1998)”. 

 
5. “Place marketing has thus become much more than merely selling the area to attract mobile companies and 

tourists. It can now be viewed as a fundamental part of planning, a fundamental part of guiding the 

development of places in a desired fashion (Fretter, 1993, p 165)” 

 
6. “City marketing als een verzameling activiteiten. ‘city marketing is het geheel van activiteiten van de stad, 

welke activiteiten er op gericht zijn transacties te initiëren, te bevorderen, te vergemakkelijken, te 

bespoedigen en tot uitvoering te brengen, voor zover deze activiteiten passen binnen de strategie van en 

gecoördineerd worden door het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie” (Kriekaard, 1993). 

 
7. “City marketing als integraal managementconcept: city marketing management is het analyseren en 

plannen voor beleid, het doorvoeren en controleren ervan, gericht op het direct of indirect tot stand 

brengen en in stand houden van wederzijds voordelige ruiltransacties en ruilrelaties tussen en met doel- en 

belangengroepen binnen en/of buiten de stad met als doel het optimaliseren van het welzijn van de 

burgers. Het management steunt daarbij op systematische analyses van de wensen en verlangens, 

percepties en voorkeuren van doel- en belangengroepen als basis voor effectieve productontwikkeling, 

prijsbepaling, communicatie en distributie” (Kriekaard 1993). 

 
De insteek van bovenstaande beschrijvingen is divers. Ze verschillen op basis van doel, doelgroep en 
middelen. Daarnaast zijn de beschrijvingen niet volledig. In de meeste beschrijvingen worden niet alle drie 
de vergelijkingselementen, doelgroep, doel en middelen genoemd. Uit deze omschrijvingen zijn een 
aantal opmerkingen over city marketing te maken. 
 

Doel 
City marketing heeft een sterke economische oorsprong. Vier beschrijvingen benadrukken het 
doel van ruil in de stad of spreken over het aantrekken en behouden van bronnen in de stad (Nr. 
1; 4; 5; 6). Naast het economische doel worden ook andere doelen beschreven. Kotler (1999) 
beschouwt het doel van city marketing niet economisch maar heeft een psychologische 
benadering. Hij drukt zich uit in een deelaspect van marketing namelijk de beïnvloeding van 
kennis, houding en gedrag met als doel economisch gewin voor de stad te behalen. Kriekaard 
(1993) noemt als doel van city marketing het optimaliseren van de welzijnsbeleving van burgers. 
Die welzijnsbeleving wordt bereikt door middel van transacties in de stad. 
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Doelgroepen 
Binnen de city marketing wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende doelgroepen. 
Doelgroepen die genoemd worden zijn toeristen, bedrijven en bewoners. Sommige auteurs 
noemen investeerders als een aparte doelgroep. In de omschrijvingen is nauwelijks sprake van 
doelgroepen. In bijna alle gevallen hebben de omschrijvingen betrekking op alle doelgroepen. 
Alleen Kriekaard geeft in zijn omschrijving duidelijk aan dat city marketing in dienst staat van de 
bewoners van de stad (Kriekaard, 1993). 

 
Middelen 
City marketing bevat een divers palet aan interventies om de stad te vermarkten, namelijk: imago 
building, het creëren van (stads)producten, het veranderen van kennis, houding en gedrag en het 
plannen in de voorwaardelijke sfeer. De veelzijdigheid waarin het begrip city marketing 
omschreven wordt geeft de complexiteit aan. Een van de elementen die de stad complex maken 
is al genoemd, namelijk de verschillende grootheden waarmee naar de stad gekeken kan worden. 
De stad wordt in sommige gevallen ‘als geheel’ beschouwd en in andere gevallen als een 
‘verzameling deelproducten’ die samen de stad maken.  

 
De omschrijvingen over city marketing geven niet direct handvatten aan de complicerende factoren van 
de stad. In de omschrijvingen wordt de ‘stad als geheel’ en als ‘verzameling onderdelen’ bekeken. In de 
stad als geheel staat het imago van de stad centraal. Hierin is het doel het beeld van de stad 
aantrekkelijker te maken. In de stad als verzameling onderdelen wordt de stad als een verzameling 
producten of activiteiten opgevat. Hierin staan attracties en voorzieningen centraal. City marketing wordt 
in de omschrijvingen beschouwd als een maakbaar geheel waarin de gemeentelijke organisatie een 
initiërende rol heeft. Het is de vraag of dit mogelijk is. Iedere deelnemer neemt de stad anders waar. De 
maakbare stad met als uitgangspunt de stedelijke identiteit is hierin niet vanzelfsprekend. Zeker in het 
geval waarin bewoners de doelgroep zijn, is het moeilijk de stadsidentiteit te definiëren. Het grote aantal 
bewoners, waarin iedere bewoner een unieke beleving van de stad heeft, maakt dit een moeilijke taak. 
Bewoners hebben veel kennis van de stad. Ze beleven de stad op beide niveaus, de stad als geheel en de 
stad als verzameling onderdelen.  
 
City marketing die past bij bewoners vereist analyses op beide niveaus en houdt rekening met 
verschillende percepties die bewoners over de stad hebben. In de volgende paragraaf zal verder worden 
ingegaan op stadsimago en de stad als merk. Deze twee elementen geven handvatten aan de ‘stad als 
geheel’.  

2.3. Stadsimago 
Het imago van de stad wordt bij city marketing in veel gevallen apart genoemd. In een aantal gevallen 
zijn er studies specifiek gewijd aan stadsimago en hoe het imago van de stad op te vijzelen (Avraham, 
2004; 2000; Bradley, et al. 2002). Een bijzonder punt van stadsimago is dat de stad in alle gevallen al een 
imago heeft en dat daarom voortgebouwd moet worden op het oude imago (Jensen, 2005). Dit is een 
belangrijk bewustzijn dat een marketingmanager moet hebben op het moment dat besloten wordt city 
marketing in te gaan zetten. 
 
Afhankelijk van de doelgroep is plaatsimago op te delen in twee soorten imago’s. ‘Open imago’ en 
‘Gesloten imago’. ‘Open imago’ zijn beelden die het mogelijk maken karakteristieken van de stad toe te 
voegen aan de beelden die de waarnemer in zijn hoofd heeft. ‘Gesloten imago’ zijn de stereotypen 
beelden die geen nieuwe bijdrage leveren aan het beeld dat een persoon van de stad heeft of het beeld 
dat men over de stad heeft alleen maar bevestigt (Avraham, 2004). Dit zijn ook wel de stereotype 
beelden van een plaats. Het spreekt voor zich dat het moeilijk is bestaande beelden van een stad te 
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veranderen. Mensen zijn niet snel geneigd een beeld dat ze hebben los te laten op het moment dat ze 
éénmalig een boodschap ontvangen waarin het tegenovergestelde wordt gecommuniceerd. Bijvoorbeeld 
een stad heeft tegenwoordig één van de laagste criminaliteitscijfers van het land en communiceert dat via 
het lokale dagblad. Als mensen daar tegenover door de jaren heen 10-tallen journaalbeelden hebben 
gezien over inbraken en vandalisme in de stad, zijn ze niet geneigd van het beeld af te stappen. Naast 
‘open’ en ‘gesloten’ imago wordt onderscheid gemaakt tussen ‘rijk’ en ‘arm’ imago. Er wordt van een 
‘rijk’ imago gesproken wanneer mensen meerdere beelden van een stad hebben die op meerdere 
bronnen gebaseerd zijn. Van ‘arm imago’ wordt gesproken indien het beeld van de stad zeer beperkt is. 
Bijvoorbeeld ‘Zutphen Torenstad’.  
 
Het imago van de stad heeft verschillende functies voor de stad en kan op tal van manieren gepland en 
ongepland beïnvloed worden. Een stad kan beschikken over ongewenste stereotype beelden uit het 
verleden. Criminaliteit, terrorisme, een natuurramp en zware industrie zijn beelden die potentiële 
bezoekers afschrikken. Er zijn technieken waarmee ongewenste stadsimago’s omgebogen kunnen 
worden. (1) Zo kan de stad trachten ‘opinieleiders’ in de stad uit te nodigen in de hoop gratis publiciteit 
te krijgen. (2) ‘Grote evenementen’ met buitenstadse bekendheid organiseren. (3) De zwakte van de stad 
als kracht formuleren (het lelijke industriële erfgoed is juist in al zijn lelijkheid mooi!). (4) Een nieuw 
stadslogo, of nieuwe slogan lanceren. (5) Het activeren van stadstrots onder bewoners. Dit maakt van 
bewoners ambassadeurs op het moment dat ze met bewoners uit andere steden over de stad praten 
(Tilson & Stacks, 1997. (Geciteerd uit Avraham, 2004). (6) Bewoners mee laten beslissen en actief 
informeren over ontwikkelingen in de stad. (7) Het probleem dat het stereotype heeft veroorzaakt 
oplossen. (8) Tegengestelde stereotype beelden leveren. (9) Het probleem negeren. (10) Erkenning geven 
aan het heersende stereotype beeld (Avraham, 2004). 
 
Stadsimagomanagement vindt haar oorsprong in de toerismemarketing en ‘destination marketing’. Hoe 
imago te beïnvloeden is, is afhankelijk van het type imago. ‘Rijk’ of ‘arm’, ‘open’ of ‘gesloten’. 
Stadscentrummanagers en organisaties die zich bezighouden met toerisme waren de eerste die het 
belang inzagen van het imago van de stad. De doelgroep was in dat geval primair gericht op bezoekers. 
Met de komst van de beleveniseconomie en het ontstaan van een ‘sense of urge’ van steden zich naar 
allerlei doelgroepen te profileren is het stadsimago veel belangrijker geworden. Zo belangrijk dat niet 
reactief gehandeld wordt, “we hebben een ongewenst imago daar moeten we vanaf!”, maar proactief, 
“wat willen we als stad uitstralen?” Het actief uitstralen van impressies over de stad heet citybranding, 
ofwel het inzetten van de plaatsnaam als merknaam. 

2.3.1. City branding 

City branding is de plaatsnaam uitbuiten als merknaam. ‘City branding’ is relatief nieuw. Het richt zich op 
de snijlijn van city marketing en ‘city image’. De focus van ‘city branding’ richt zich niet op de producten 
en middelen die in de stad aanwezig dienen te zijn (volgens verschillende doelgroepen), maar op het 
richting geven aan de beelden en impressies die een stad kan uitstralen. ‘City branding’ kan geformuleerd 
worden als selectieve ‘story telling’ (Eckstein & Throgmorton (eds.), 2003, Sandercock 2003. (Geciteerd 
uit Jensen, B. 2005)) Door ‘story telling’ wordt ontvangers ‘geleerd’ hoe ze de stad dienen te zien (Selby, 
2004. (Geciteerd uit Jensen, 2005)). Het gaat dus niet zoals bij marketing om het zo goed mogelijk 
aansluiten bij de behoeftes van de klant, maar om de klant de identiteitwaarden en de vooraf gekozen 
strategie voor de stad te laten omarmen. Hierin wijkt ‘branding’ van de stad af van marketing. Marketing 
richt zich op de behoefte van de consument en probeert daarbij aan te sluiten. Bij ‘branding’ worden de 
identiteit en waarden van de stad vastgelegd (Therkelsen & Halkier, 2004).  
 
Citybranding richt zich dus op de beeldvorming van de stad. Deze beeldvorming ontstaat voor een deel 
door bedoelde communicatie, maar ook door communicatie door middel van het uiterlijk van de stad en 
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door interactie tussen mensen in de stad. Kavaratzis (2004) concludeert dat ontmoetingen met de stad 
plaatsvinden door perceptie en beelden. Het doel van city marketing is dan ook niet het vermarkten van 
de stad zelf maar het beeld van de stad. Het imago van de stad is het resultaat van gevarieerde, 
verschillende en vaak tegenstrijdige boodschappen verzonden door de stad. De boodschappen krijgen 
betekenis in het hoofd van iedere individuele ontvanger afzonderlijk (Kavaratizis, 2004). City branding 
gaat dus niet om de stad zelf, maar om de beelden zoals deze waargenomen worden door het individu 
en op welke manier het individu betekenis geeft aan die waarneming. In het verlengde daarvan is het van 
belang te weten wat de waardering en het belang is van de betekenis die bewoners aan de stad geven. 
 
De reden bewoners te betrekken bij citybranding wordt het best beschreven door Jensen (2005). Jensen 
merkt terecht op dat de ‘waarden’ die over de stad gecommuniceerd worden door de ingezetenen 
gelegitimeerd dienen te worden. Daarnaast is er altijd een identiteit en een pakket waarden in de stad 
aanwezig waar het merk uit opgebouwd moet worden (Jensen, 2005). Het is handig te weten hoe 
ingezetenen de stad zien zodat bepaald kan worden hoe groot de sprong van huidige identiteit naar 
gewenste identiteit is. Verder is er vanuit sociaal-culturele optiek reden de bewoner bij het city branding 
proces te betrekken. “Citybranding heeft niet alleen een economische functionaliteit, (door de 
symbolische waarde die aan het merk hangt is men bereid meer te betalen) maar ook de sociaal-culturele 
werking ervan is van belang. Aan de hand van merken kunnen we elkaar en de omringende wereld van 
plekken en producten eenvoudiger ‘lezen’. ‘Branding’ is in dat opzicht niet louter een economische 
bezigheid, ingegeven door marktoverwegingen. In een diepere cultuursociologische betekenis is het 
bovenal een manier om orde en zekerheid aan te brengen in een in principe chaotische werkelijkheid. 
Branding voorziet mensen, dingen en gebeurtenissen van een teken (het figuurlijk of soms letterlijk 
‘inbranden’ van een ‘merk’) dat ze doet verschijnen als deel van een geheel. Merken zijn aldus 
beschouwd niet louter een bron van onderscheiding, maar ook van identificatie, herkenning, continuïteit 
en gemeenschappelijkheid” (Mommaas, 2002). De grootste doelgroep van de stad zijn de bewoners. 
Vanuit het idee dat gebondenheid met de stad ‘goed’ is voor de bewoner en de stad, is het wenselijk dat 
bewoners zich voelen aangetrokken bij de merknaam en de daaraan verbonden stadswaarden en 
stadsidentiteit. Inzicht in de beleving van de stad is een goed startpunt om een duidelijke koers te bepalen 
van de waargenomen situatie naar de gewenste situatie te gaan.  

2.3.2. Corporate branding en umbrella branding 

Twee vormen van ‘branding’ zijn ‘corporate branding’ en ‘umbrella branding’. ‘Corporate branding’ is het 
uitbuiten van de bedrijfsnaam als merk. ‘Umbrella branding’ is het uitbrengen van meerdere producten 
onder dezelfde merknaam. De combinatie van beide termen houdt zich bezig met de vraag of het merk 
als een paraplu kan werken voor de verschillende producten en tegelijkertijd het hoofd kan bieden aan de 
vele stakeholders die het merk heeft. Een merk voor meerdere doelgroepen en producten is terug te 
vinden bij multinationals zoals Unilever en Procter & Gamble. Deze bedrijven produceren meerdere 
producten in diverse categorieën. Daarnaast hebben ze een grote verscheidenheid aan doelgroepen en 
publiek. In deze zin zijn multinationals vergelijkbaar met steden. Het ‘corporate brand’ heeft als doel een 
brug te bouwen tussen de organisatie als geheel en het unieke verhaal dat bij het product hoort. 
Kenmerkend voor het ‘corporate brand’ zijn de toepassing van universele waarden en het hogere 
abstractieniveau van de termen ( Kavaratzis & Ashworth, 2005). Bijvoorbeeld maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, duurzaam en vernieuwend. 
 
Vertaald naar de stad betekent dit dat de plaatsnaam als merknaam zo gepositioneerd wordt dat het de  
‘stad als geheel’ verbindt met de ‘verzameling onderdelen’ waaruit de stad is opgebouwd. Door in de 
hoofden van mensen een brug te bouwen tussen het ‘stadsmerk’ en onderdelen van de stad ontstaat een 
consistente eenheid, bestaande uit verschillende kenmerken die met elkaar samenhangen. Hierdoor 
ontstaat een uniformer beeld over de stad, waardoor de stad zich helderder en duidelijker profileert met 
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als gevolg dat de stad meer onderscheidend is. Een beschrijving hoe dit te bewerkstelligen gaat voor dit 
onderzoek te ver. Binnen de literatuur worden drie strategieën genoemd om een sterk stadsmerk te 
creëren. Dit zijn ‘personality branding’ (of de Gaudi gamit, naar het succes van Barcelona), de 
‘Vlaggenschip constructie’ (zoals bijvoorbeeld het Gugenheimmuseum in Bilbao) en ‘ Event branding’ 
(zoals in Edinburgh met zijn straattheaterfestival) (Karavaratzis & Ashworth, 2005; Karavaratzis, 2004).  

2.4. Stad als verzameling onderdelen 
Naast de ‘stad als geheel’ is de stad op te vatten als een ’verzameling onderdelen’. Het definiëren van de 
onderdelen van de stad kan op vele manieren. Men kan de stad bijvoorbeeld aan de hand van 
geografische of historische kenmerken opdelen in verschillende onderdelen. Vanuit city marketing 
oogpunt levert dit onbruikbare stadsonderdelen op. Een andere, betere mogelijkheid is de onderdelen van 
de stad te bepalen aan de hand van de beleving van bewoners. Onderdelen van de stad worden dan 
bepaald aan de hand van de ‘bronnen/functies’ die de stad biedt. Iedere bewoner streeft naar een zo’n 
hoog mogelijke welzijnsbeleving. Deze welzijnsbeleving wordt bepaald aan de hand van de mate waarin 
bewoners in hun behoefte kunnen voorzien. De kwaliteit van de leefomgeving (de stad) bepaalt mede de 
welzijnsbeleving van de bewoner. Door inzicht te hebben in welke onderdelen (functies) van de stad 
invloed hebben op deze welzijnsbeleving, kan de stad het gepercipieerde leefklimaat in de stad 
verbeteren. Vanuit marketingoogpunt wordt het belang van deze visie erkend. De kwaliteit van de 
leefomgeving (quality of life) bepaalt in toenemende mate de aantrekkingskracht van locaties op mensen 
en bedrijven (van den Berg, 1999). Net als bij de stad als geheel staat in de opvatting van de stad als 
verzameling onderdelen, beleving in dit onderzoek centraal. Beleving is een abstract concept dat op vele 
manieren omschreven kan worden. Voor een beter begrip wordt het concept beleving in relatie tot de 
omgeving toegelicht. Vervolgens wordt in paragraaf 2.4.2 verder ingegaan op de elementen die 
bewoners onderscheiden in relatie tot welzijnsbeleving. 

2.4.1. Beleving 

Beleving is de wijze van ervaren door het individu. In de omgevingspsychologie wordt de rol van beleven 
in relatie tot de omgeving onderzocht. Omgevingspsychologie bekijkt de relatie tussen de mens (subject) 
en de omgeving (object). Het gaat om de fysieke verschijnselen en de subjectieve beleving daarvan. Dit is 
in figuur 2-1  schematisch weergegeven: 
 
 
 
 
 

 

Figuur 2-1: Belevingsketen: de relatie tussen objectieve en subjectieve leefwereld (Coeterier, 2000) 

 
In figuur 2-1  staat de relatie tussen de objectieve en subjectieve leefwereld weergegeven. De relatie is 
twee kanten op te lezen. Van links naar rechts en van rechts naar links. Ieder mens (subject) heeft een 
uniek karakter en persoonlijkheid; het karakter en de persoonlijkheid bepalen mede de wijze van 
beleving. De beleving is afhankelijk van de waardering van de waarneming van het individu. Deze 
waardering en waarneming is afhankelijk van het gedrag ten opzichte van het object. Immers gedrag 
bepaalt wat een individu wel en niet waarneemt. Andersom gesproken bepaalt de omgeving (object) het 
gedrag. Dit gedrag heeft vervolgens invloed op de waarneming en waardering van de omgeving, dat 
vervolgens de persoonlijke beleving bepaalt. In een skate park zullen skaters het park waarderen om de 
functionele mogelijkheden van het park. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de half-pipe. Aan de hand van de 
waarnemingen die voortkomen uit gedrag en de functie die de omgeving voor hen heeft zullen ze de 
omgeving waarderen. De combinatie van verschillende waarnemingen leidt tot de omgevingsbeleving 

Subject Karakter en 
persoonlijkheid 

Beleving: 
denken, 
voelen, 
willen 

Waardering waarneming Gedrag Object
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van de skaters. Een toeschouwer in het skatepark kan dezelfde omgeving totaal anders ervaren. Door 
persoonlijke voorkeuren wordt het skatepark totaal anders waargenomen waardoor een totaal andere 
beleving ontstaat. De toeschouwer zoekt bijvoorbeeld vermaak. De aanwezigheid van bankjes en de 
mogelijkheid een drankje te kopen zijn dan voor de toeschouwer belangrijke elementen voor een 
positieve beleving. 
 
De verhouding tussen binnenwereld (subject) en buitenwereld (object) culmineert in de beleving. 
Beleving is de plek waar informatie uit de objectieve wereld en de subjectieve wereld elkaar ontmoeten 
(Coeterier, 2000). De omgevingspsychologie kijkt welke kenmerken invloed hebben op beleving. Deze 
kenmerken hebben de eigenschap dat ze met elkaar samenhangen. Het is niet mogelijk het ene kenmerk 
los te zien van het andere. Coeterier (2000) maakt een vergelijking met een visnet. Als je een kenmerk 
vastpakt dan pak je automatisch de andere kenmerken mee omdat je die met het net mee omhoog trekt. 
Bij beleving van de stad gaat het dus om de samenhang tussen verschillende kenmerken van de stad. Het 
Gestalt-denken is het fundament voor deze benadering.  
 
Een belangrijk element in de belevingsketen is het waarnemingspunt. Waarnemen kan op meerdere 
manieren plaatsvinden. We gebruiken bijvoorbeeld thermometers om aan te geven hoeveel graden 
Celsius het op een plek is, maar we kunnen ook voelen of iets warm, koud of lauw is. Waarneming in 
relatie tot beleving hangt samen met onderscheidend vermogen. In belevingszin is het van belang dat er 
door een individu verschillende betekenis aan gegeven kan worden. Het verschil tussen 19 of 20 graden 
Celsius is gevoelsmatig voor maar weinig mensen aan te geven. 19 Of 20 graden Celsius is in beide 
gevallen een aangename temperatuur. Vanuit belevingsoptiek wordt hier geen verschillende betekenis 
aan gegeven. Het verschil tussen 12 en 20 graden wordt wel opgemerkt. 12 Graden Celsius is dan 
bijvoorbeeld ‘fris’. Terwijl 20 graden Celsius ‘aangenaam’ genoemd wordt. Het onderscheidend 
vermogen en betekenisgevend vermogen beperken de waarneming. Deze twee factoren, onderscheidend 
vermogen en betekenisgevend vermogen, reduceren dus de hoeveelheid mogelijke waarnemingen. Naast 
deze factor is er nog een factor die de veelheid aan waarnemingen reduceert. Namelijk het feit dat een 
mens waarnemingen maximaal in 7, + of — 2, categorieën kan onderbrengen of coderen zonder fouten te 
gaan maken, dus zonder in de war te raken (Miller, 1956)  
 
De beleving van de stad wordt in dit onderzoek als uitgangspunt genomen om handvatten te bieden aan 
city marketing. Beleving wordt opgevat als de plek waar de binnenwereld van mensen de buitenwereld 
ontmoet en vice versa. De stad faciliteert in zekere zin de beleving van bewoners. In een aantal 
onderzoeken is onderzocht welke elementen bewoners onderscheiden bij welzijnsbeleving van de 
omgeving. Deze worden in de volgende paragraaf besproken. 

2.4.2. Stadskenmerken vanuit beleving 

Beleving vindt plaats door gewaarwording en betekenisverlening aan verschillende kenmerken van de 
stad. Een startpunt voor de zoektocht naar omgevingskenmerken is de “Theory of Place” (Canter, 1977). 
De “Theory of Place” (ToP) (Canter, 1977) uit de omgevingspsychologie bestudeert de relatie tussen 
bewoners en omgeving. Binnen deze ToP wordt het begrip ‘bewonerstevredenheid’ (BT) uitgewerkt. BT 
is de beleving van plezier of voldoening die voortkomt uit het leven op een specifieke plek (Canter, 
1977). Het product van de beleving is een attitude over de stad. Deze attitude is te verdelen in drie 
componenten te weten cognitief, affectief en gedrag (Rosenberg & Hovland, 1960). De cognitieve 
component richt zich op gepercipieerde kwaliteitservaringen van bewoners (Marans, 2003). Deze vorm is 
terug te vinden bij stadsplanningprojecten. De affectieve component van BT wordt in de literatuur 
beschreven als plaatsgehechtheid. In deze component wordt gekeken wat de affectieve link tussen 
bewoners en de plek van leven is (Bonaiuto et al., 2003). Het is de emotionele waardering voor de plek 
van leven. De gedragscomponent is nauwelijks onderzocht (Bonaiuto et al., 2003). In de 
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gedragscomponent wordt gekeken hoe gedrag op een plek de gepercipieerde kwaliteit van een plek 
beïnvloedt. Deze component wordt niet verder behandeld.  
 
BT is een concept dat wordt gezien als een mutidimensionaal concept. Uit een reviewstudie van het 
RIVM blijkt dat het concept kan worden verdeeld in fysieke, sociale en economische dimensies. In 
stedelijke zin zijn elementen zoals open ruimte, buitenvoorzieningen en de beloopbaarheid van de plek 
om te leven belangrijke aspecten die BT bepalen (van Kamp et al.,  2003). Amerigo en Aragones (1997) 
vinden drie soortgelijke categorieën aan de hand van empirische resultaten. Namelijk ruimtelijk-, socio- en 
functiegerelateerde aspecten. Bonaiuto e.a. (2003) voegen hier twee aspecten aan toe namelijk context- 
(bijvoorbeeld sfeer) en plaatsgehechtheidaspecten (bijvoorbeeld trots). Christakopoulou (2001) 
onderscheidt zes aspecten voor het meten van ‘community well-being’. (a) De plek om te leven, (b) plek 
als een sociale gemeenschap, (c) plek als een economische gemeenschap, (d) plek als een politieke 
gemeenschap, (e) plek als persoonlijke ruimte en (f) de plek als onderdeel van de stad. De aspecten 
worden hieronder kort toegelicht. De laatste twee aspecten: plek als persoonlijke ruimte en plek als 
onderdeel van de stad, meten de affectieve beleving in plaats van kwaliteit en tevredenheid. Deze 
aspecten worden niet verder besproken: 
 

− Een plek om te leven 
Een gezonde, veilige, plezierige en stimulerende omgeving draagt bij tot de tevredenheid 
van kwaliteitsbeleving. Ontevredenheid over de omgeving die zich bijvoorbeeld uit in 
troep, leegstand en graffiti, kan leiden tot een gevoel van onveiligheid. 

− Een sociale gemeenschap 
De mate waarin er bewustzijn is dat men in een gemeenschap leeft en de waardering 
over die gemeenschap, heeft invloed op de beleving van het  individu en de stad als 
geheel. Sociale netwerken dragen bij aan wijktevredenheid en plaatsgehechtheid. 

− Een economische gemeenschap 
Economische kracht van individuen en regio’s is een fundamentele zaak als het gaat om 
de kwaliteit van leven. Er is een aantoonbaar verband tussen inkomen en armoede en de 
gezondheid van mensen in arme gebieden. 

− Een politieke gemeenschap 
Burgerbetrokkenheid bij het nemen van beslissingen en het ontwikkelen van projecten 
lijkt een positieve invloed te hebben op de duurzaamheid en kwaliteit van leven. 

 
Beleving van de bewoners wordt beïnvloed door vele facetten. In het bovenstaande stuk is een 
uiteenzetting gegeven. Binnen deze uiteenzetting is onderscheid te maken tussen twee delen. Één deel 
dat de stad als geheel beschouwt en beleving tracht te sturen en één deel dat de stad als verzameling 
onderdelen beschouwd en de stad vanuit functionele behoefte in kaart brengt. Beide vormen van 
beleving zijn belangrijk bij de oordeelvorming op stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie de 
stad aan te bevelen. 

2.5. Stadsbelevingsmodel 
In dit onderzoek wordt gekeken welke stadselementen de beleving van stadskwaliteit, stadsloyaliteit en 
de gedragsintentie de stad aan te bevelen voorspellen. Dit met als doel een ondersteuning te zijn voor 
city marketing. Aan de hand van bovenstaande tekst is een stadsbelevingsmodel opgesteld dat inspeelt 
op city marketingtheorieën en de behoefte van bewoners. Het model wordt in deze paragraaf toegelicht. 
 
De stad bestaat uit meerdere groepen, zoals bedrijven, bezoekers en investeerders. Binnen deze groepen 
zijn tal van subgroepen te onderscheiden. Dit maakt de stad vanuit marketingoogpunt uiterst complex. In 
dit model zijn bewoners de doelgroep. Alle activiteiten die in de stad worden ondernomen (of het nou 
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economisch, cultureel, sociaal, toeristisch of enige andere vorm van stadsontwikkeling betreft) worden 
gedaan in naam van de bewoners van de stad met als ultiem doel het verbeteren van de kwaliteit van 
leven in de stad (Kavaratizis, 2004). Bedrijven en bezoekers zijn voor de gezondheid van de stad ook 
belangrijke ingrediënten maar in dit model staan de bewoners centraal. 
 
Het model brengt de beleving die bewoners van de stad hebben in kaart. Deze beleving is de perceptie 
die de bewoner van de stad heeft. Deze perceptie komt tot stand aan de hand van ervaringen 
(belevingen) met de stad. Het belevingsproces is beschreven in paragraaf 2.4.1 . Kort gezegd is de 
perceptie van de bewoners opgebouwd uit kennis die een bewoner van de stad heeft aan de hand van 
waarnemingen en de persoonlijke waardetoekenning aan deze waarnemingen.  
 
Het model bekijkt stadsbeleving vanuit twee kanten: functiegerelateerd (onderdelen) en 
perceptiegestuurd (als geheel). Hierdoor tracht het handvatten te geven aan de gelaagdheid van de stad 
doordat dit het mogelijk maakt de stad als merknaam gericht en passend te implementeren en voort te 
bouwen op bestaande overtuigingen. Daarnaast en dat is het belangrijkst, slaat het de belangrijkste pijler 
voor geslaagde city marketing, doordat het model de beleving van de verschillende welzijnsfuncties in 
kaart brengt. Hierdoor is het mogelijk een gemeenschappelijke stadsidentiteit te definiëren.  
 
Het stadsbelevingsmodel (figuur 2-2) is opgebouwd uit twee delen. Een te verklaren deel en een deel om 
het te verklaren deel te verklaren. Het te verklaren deel bestaat uit drie componenten: stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de gedragsintentie de stad aan te bevelen. Het deel om te verklaren bestaat uit 
onderdelen waaruit de stad is opgebouwd. Alvorens verder in te gaan op de onderdelen van de stad 
wordt eerst ingegaan op de begrippen uit het te verklaren deel, de stadsbelevingsindicatoren: 
stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen. Vervolgens wordt in globale lijnen de 
keuze voor verschillende elementen waaruit de stad is opgebouwd benoemd (delen om te verklaren). 

2.5.1. Stadsbelevingsindicatoren 

Stadskwaliteit is een indicatie voor de mate waarin bewoners in algemene zin tevreden zijn over de stad. 
In marketingtermen is de kwaliteit van een product meer voorwaarde dan de strategie om 
onderscheidend te kunnen zijn. Onderdelen van de stad zullen kwalitatief hoogstaand moeten zijn wil 
een stad zich überhaupt onderscheidend kunnen profileren. Wanneer stadsonderdelen kwalitatief een 
onvoldoende scoren kan nooit aan de verwachting van bewoners voldaan worden en zal een bewoner 
zich nooit als ambassadeur van de stad opstellen. Bramwell formuleert dit het best in een 
tevredenheidsstudie naar toeristenattracties in steden: “It is wasteful when places invest their limited 
resources in developing and promoting a place product if the intended users are not fully satisfied with 
the resulting product. If users have poor quality experiences of a place’s product, they may be less loyal 
to that location ahead of others” (Bramwell, 1998). Door specifiek te onderzoeken welke 
stadselementen het beste de kwaliteitsbeleving voorspellen, kunnen gerichte interventies geplaatst 
worden om de stadskwaliteitsbeleving te versterken.  
 
Naast een functionele verbondenheid die door middel van kwalitatieve waarderingen wordt gemeten, 
bestaat er voor bewoners ook een emotionele, affectieve verbondenheid met de stad. Deze emotionele, 
affectieve verbondenheid wordt de stadsloyaliteit genoemd. Inzicht in de stadsloyaliteit maakt het 
mogelijk gericht middelen in te zetten waardoor bewoners zich meer affectief verbonden voelen met de 
stad en daardoor meer geneigd zijn in de stad te blijven wonen. In het verlengde daarvan, en dit is het 
belangrijkste doel van het model, ligt het voorspellen van de intentie van bewoners om als ambassadeur 
van de stad op te treden. Een ambassadeur is in dit geval een bewoner die de stad aanbeveelt aan 
anderen. Dit kan het aanbevelen de stad te bezoeken zijn maar ook het aanbevelen van de stad als 
vestigingsplaats. Mond-tot-mond reclame is vele malen krachtiger dan iedere grote 
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massacommunicatiecampagne. Investeringen in de kwaliteit en loyaliteit bewerkstelligen uiteindelijk via 
de bewoners externe profilering van de stad die aansluit bij wat de stad biedt. Het model tracht deze drie 
variabelen te voorspellen aan de hand van de waardering voor verschillende onderdelen van de stad. 

2.5.2. Elementen van de stad 

Een stad is veelzijdig en bestaat uit vele facetten. Door middel van een literatuurstudie zijn 7 
stadsonderdelen bepaald. De stadsonderdelen zijn bepaald vanuit twee gedachten die samen het 
stadsbelevingsmodel vormen. Namelijk de rol die de stad voor bewoners heeft als ‘plek om te leven’ en 
de ‘stad als communicatie’. De stad faciliteert bewoners functies die het leven aangenamer maken en het 
welzijn van bewoners verhogen. Deze functies komen voort uit de behoeftes van bewoners. Hoe beter de 
stad weet aan te sluiten bij de behoeftes van bewoners hoe hoger de tevredenheid in de stad zal zijn. Het 
aansluiten bij de behoeftes doet de stad door middel van het creëren van passende producten (service 
concepten) aan de bewoners. De andere gedachte is de stad als communicatie (Karakavitz, 2004). De 
stad als communicatie bekijkt de stad als geheel. Door middel van stadspromotie en evenementen wordt 
de stad als merk op de kaart gezet. Bewoners zien dit en nemen dit mee bij hun oordeel over de beleving 
van de stad. In dit geheel is een derde element dat invloed heeft. Dit is het stadsimago. Het stadsimago is 
een bijzonder onderdeel van de stad vanwege het wederkerige karakter. Het stadsimago kan gezien 
worden als los onderdeel, het stadsimago doet dan een uitspraak over de stad als geheel, maar is 
tegelijkertijd het resultaat van de beleving van de andere stadsonderdelen, stadspromotie & evenementen 
en stad als plek om te leven. De verschillende onderdelen worden hieronder kort toegelicht. 
 
 

Stadspromotie en evenementen 
Stadspromotie is een van de middelen waarmee op korte termijn ‘gestuurd’ kan worden op 
stadsbeleving. Hoewel in de literatuur gepleit wordt dat city marketing niet alleen bestaat uit 
promotie (van den Berg, 1990) is het vaak één van de middelen die gemakkelijk en relatief 
goedkoop inzetbaar zijn. Door middel van promotie kan de plaatsnaam als merknaam worden 
neergezet en getracht worden deze te laten beklijven. De inzet van evenementen is een van de 
middelen die hiertoe tevens kan bijdragen. Inzicht in de waardering van stadspromotie en 
evenementen maakt het mogelijk te kunnen zien wat de bijdrage van stadspromotie en 
evenementen is op het creëren van ambassadeurschap.  
 
Stad als plek om te leven 
Hoofddoel van de stad is het faciliteren van het welzijn van de bewoners. Alle activiteiten die in 
de stad plaatsvinden, dienen dit doel. Vanuit deze gedachte is gekeken in de literatuur van de 
omgevingspsychologie hoe mensen de stad waarnemen en welke stadselementen van invloed 
zijn op welzijnsbeleving. Inzicht in de stadselementen en de waardering die bewoners van de stad 
voor deze stadselementen hebben, geeft de stad de mogelijkheid het welzijn voor haar bewoners 
te vergroten. Door de relatie te bekijken tussen omgevingswelzijnsonderdelen en de 
stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen, kunnen keuzes worden 
gemaakt welke stadsonderdelen versterkt worden met als doel het ambassadeurschap te 
vergroten. 

 
Stadsimago 
Iedere stad bezit een imago. Dit stadsimago heeft invloed op de beleving van de stad. Inzicht in 
wat de invloed van imago is op stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie de stad aan te 
bevelen geeft de rol van stadsimago in de totale stadsbeleving aan. Daarnaast heeft een stad 
altijd een imago. Wanneer men het imago van de stad wil veranderen is het van belang het 



 2-21

inzicht te hebben in het huidige imago. Op deze wijze kan gericht van huidig naar gewenst 
imago worden toegewerkt. 

 
De stadsonderdelen bestaan uit verschillende ‘grootheden’. De relatie tussen deze grootheden wordt in 
het model niet onderzocht. Desalniettemin is er een gedachtegang achter de keuze om verschillende 
grootheden in het model op te nemen. De keuze is gebaseerd op de gelaagdheid van de stad. De stad 
kan als geheel beschouwd worden maar daarnaast ook als een opeenstapeling van verschillende 
stadsonderdelen. De stadspromotie en evenementen hebben in dit model uitstraling op de stad als 
geheel. Het is een middel de plaatsnaam als merknaam te verkondigen en bestendigen. Stadspromotie en 
evenementen zijn op deze manier richtinggevend voor zowel plaatsnaam als merknaam. De verschillende 
welzijnsbevorderende stadsonderdelen zijn behoeftes van bewoners die te ondervangen zijn in 
stadsproducten. De behoefte van bewoners zich snel, gemakkelijk en vlot door de stad te kunnen 
bewegen is bijvoorbeeld te ondervangen met een goede infrastructuur in de stad. De infrastructuur is in 
dit voorbeeld een stadsproduct. Het imago van de stad is een waardering over het beeld dat bewoners 
van de stad als geheel hebben. Iedere stad heeft een imago dat de beleving van bewoners op de stad als 
geheel evenals de verschillende onderdelen van de stad beïnvloedt. In deze paragraaf zijn in grote lijnen 
de gedachten en aannames achter het model genoemd. In de volgende paragraaf wordt het model 
gepresenteerd en toegelicht. 

2.5.3. Model 

In deze paragraaf wordt het stadsbelevingsmodel gepresenteerd dat als kapstok dient voor het meten van 
stadsbeleving. In figuur 2-2 staat het model weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2-2: Stadsbelevingsmodel 

 
Boven in het model staan de stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie de stad aan te bevelen. 
Onder in het model staan zeven verschillende stadselementen waaruit de stad is opgebouwd. Ieder 
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stadselement is door middel van een pijl verbonden met de groep stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de 
intentie de stad aan te bevelen. Deze pijl impliceert dat er een verband is tussen de waardering voor het 
stadselement en de beleving van de bovenstaande groep. De grote dikke pijl onder in het model geeft 
aan op welke termijn het stadselement invloed heeft op stadsbeleving en hoe zeker deze uitkomst is. 
Vanuit de onderstaande stadselementen wordt getracht bovenstaande stadselementen te voorspellen. 
Het model wordt per blok toegelicht. 

2.5.4. Stadskwaliteit, stadsloyaliteit en gedragsintentie 

De reden om stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie de stad aan te bevelen in het 
stadsbelevingsmodel op te nemen, zijn genoemd in paragraaf 2.5.1. In deze paragraaf wordt de opbouw 
van de concepten stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie de stad aan te bevelen verder 
toegelicht. 
 
Stadskwaliteit 
Bewoners maken in functionele zin intensief gebruik van de stad. De mate waarin dit prettig verloopt, 
bepaalt de mate waarin bewoners tevreden zijn over de stad. De mate van deze tevredenheid is een 
indicatie voor de kwaliteit van de stad. Een tevreden bewoner is een nastrevenswaardig doel op zich. 
Daarnaast is een hoge kwaliteitsbeleving een voorwaarde voor het creëren van stadsambassadeurs. In het 
model wordt met de stadskwaliteit een algemeen oordeel over de stad bedoeld. In de vragenlijst wordt 
de stadskwaliteit gemeten aan de hand van een rapportcijfer dat bewoners geven voor de stad als geheel. 
 
Stadsloyaliteit 
De stadsloyaliteit in het model vertegenwoordigt de mate waarin bewoners zich affectief verbonden 
voelen met de stad. Stadsloyaliteit komt voort uit het idee van plaatsgehechtheid. Binnen de 
plaatsgehechtheidsliteratuur wordt onderscheid gemaakt tussen functionele gehechtheid, dat gebaseerd 
is op een afhankelijkheidsrelatie en affectieve gehechtheid, dat gebaseerd is op een emotionele 
component. Mensen blijken zich op de ene plek meer op hun plaats te voelen dan op de andere plek. De 
reden hiervan heeft te maken met de wisselwerking tussen persoonlijke voorkeur en wat de omgeving 
biedt. In het geval van stadsloyaliteit gaat de aandacht vooral uit naar de affectieve verbondenheid met 
de stad. De mate van de affectieve verbondenheid met de stad is afhankelijk van de plaatsidentiteit. De 
plaatsidentiteit is de cognitieve connectie van je ‘ik’ met je fysieke omgeving. De omgeving geeft de 
mogelijkheid aan het individu zich te uiten en om bevestiging te krijgen. Het is een complex patroon dat 
zich uit in middelen zoals idealen, overtuigingen, voorkeuren, gevoelens, waarden, doelen en 
gedragsneigingen (Prochansky, 1978 geciteerd door Kyle et al., 2004). De mate waarin een individu het 
gevoel heeft dat de omgeving deze middelen ondersteunt; des te sterker de plaatsidentiteit van het 
individu en dus de stadsloyaliteit is. Stadsloyaliteit verschilt ten opzichte van plaatsidentiteit omdat de 
stadsloyaliteit de functionele afhankelijkheidsrelatie niet vertegenwoordigt maar alleen op zoek is naar de 
affectieve connectie tussen individu en stad. 
 
Gedragsintentie de stad aan te bevelen; ambassadeurschap 
De gedragsintentie is in het model opgenomen met als doel de intentie tot stadsambassadeur in kaart te 
brengen. Deze intentie bestaat uit drie delen. Namelijk de intentie om zelf in de stad te blijven wonen, de 
intentie de stad aan te bevelen om te bezoeken en de intentie om de stad aan te bevelen als 
vestigingsplaats. De basis die ambassadeurschap onder bewoners mogelijk maakt is locale trots (Kotler, 
1999). Voorwaarde voor ambassadeurschap is dat bewoners kennis hebben over de stad. Doordat 
bewoners weten wat hun stad onderscheidt van andere steden is het mogelijk dat ze als ambassadeur 
kunnen optreden (Kotler, 1999).  
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Relatie tussen stadskwaliteit, stadsloyaliteit en gedragsintentie 
De drie variabelen, stadskwaliteit, stadsloyaliteit en gedragsintentie hebben gevoelsmatig een verband. 
De kwaliteit van een stad moet hoog zijn wil een bewoner zich verbonden voelen met de stad. Een 
bewoner die loyaal is aan de stad zal eerder geneigd zijn zich door dik en dun aan de stad te verbinden. 
Bewoners die de stad én kwalitatief hoog ervaren én hoog loyaal zijn zullen het meest geneigd zijn zich te 
allen tijde positief over de stad uit te laten. In de literatuur zijn studies te vinden over de relatie tussen de 
houding over de omgeving en de invloed van plaatsgehechtheid op deze houding. Vorkinn & Riese 
(2001) hebben vastgesteld dat plaatsgehechtheid (loyaliteit) een voorspeller is voor de houding naar de 
omgeving (kwaliteit). Lewicka (2005) heeft de relatie tussen plaatsgehechtheid, cultureel kapitaal en de 
mate van actief burgerschap onderzocht. In deze studie is de relatie tussen plaatsgehechtheid en actief 
burgerschap negatief. De kwaliteitsbeleving van de stad hangt positief samen met stadsloyaliteit. Er is 
geen aanwijzing dat stadsloyaliteit invloed heeft op de gedragsintentie de stad aan te bevelen. Een 
mogelijke reden voor dit verschijnsel is dat er andere factoren zijn die gedrag beïnvloeden. Dit zijn 
bijvoorbeeld cultureel kapitaal en interesse in ‘roots’. Dit zijn persoonlijke factoren waar de stad geen 
invloed op heeft en worden om deze reden niet in het onderzoek betrokken. 
 
Er zijn modellen denkbaar die aangeven dat er een relatie verwacht kan worden tussen stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de gedragsintentie. Bijvoorbeeld het model van beredeneerd gedrag. Fishbein & Ajzen 
(1975) beschrijven in hun theorie van beredeneerd gedrag dat attitude, subjectieve norm en barrières 
bepalen in welke mate een persoon geneigd zal zijn gedrag te vertonen. De combinatie van stadskwaliteit 
en stadsloyaliteit zouden in dezen samen de attitude vormen die de gedragsintentie voorspellen. De 
attitude is namelijk opgebouwd uit de overtuiging x de evaluatie van het gedrag. Stadskwaliteit zou in dit 
geval de overtuiging zijn en stadsloyaliteit de evaluatie.  
 
De rol van de subjectieve norm en barrières worden niet onderzocht. In zoverre is het model niet 
vertaalbaar. Dit is ook niet het doel. In dit onderzoek is gekeken wat de rol van stadselementen 
rechtstreeks op de verschillende te verklaren variabelen is. Er wordt vanuit gegaan dat gemeenten en 
andere belanghebbenden hier meer waarde aan hechten. 

2.5.5. Stadsonderdelen 

De stad wordt in het stadsbelevingsmodel opgedeeld in zeven verschillende onderdelen. Ieder 
stadsonderdeel vervult een unieke rol in de stad. Al eerder in dit hoofdstuk is aan de hand van de visie op 
city marketing en rollen van de stad onderscheid gemaakt tussen drie type onderdelen van de stad. In 
deze paragraaf worden deze groepen verder toegelicht. 
 
Iedereen heeft een bepaald gevoel bij de stad als geheel. Wanneer iemand gevraagd wordt een beeld te 
beschrijven van een stad waar diegene nooit is geweest dan zal die persoon een antwoord geven op basis 
van een gevoel dat die persoon heeft bij de stad op basis van verhalen over de stad. Met dit gevoel wordt 
in dit onderzoek de plaatsnaam als merknaam bedoeld. Stadspromotie, evenementen en imago hebben 
effect op het beeld dat bewoners over de stad als geheel hebben. Door middel van stadspromotie en 
evenementen proberen steden de plaatsnaam als merknaam te versterken. Op deze manier geven 
stadspromotie en evenementen richting aan het beeld van de stad als geheel. Het stadsimago is het reeds 
bestaande beeld in de stad waar stadspromotie en evenementen op voortbouwen om de stad als 
merknaam te creëren. Per onderdeel wordt uitgelegd waarom het onderdeel in het stadsmodel is 
opgenomen. 
 
Stadspromotie 
Hoewel erkend wordt dat city marketing niet alleen uit promotie bestaat is het in de praktijk de ‘P’ uit de 
marketingmix die het meest ingezet wordt bij stadsmarketing. Promotie wordt in het model beschouwd 
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als communicatie over eigenschappen van de stad met als doel een relatie te creëren tussen stad en 
bewoners van de stad. Binnen relatiemarketing wordt communicatie gezien als de menselijke activiteit die 
mensen met elkaar verbindt en relaties creëert. Dit is het hart van niet alleen marketing maar ook in 
politieke, sociale, economische en psychologische gebieden (Duncan & Moriarty, 2001). 
 
Stadspromotie kan op meerdere niveaus plaatsvinden. Dit kan op basaal niveau door bijvoorbeeld een 
busdienst in te zetten die 5 keer in het uur tussen het transferium aan de rand van de stad en het 
stadscentrum heen en weer pendelt. Maar ook op lifestyle/image niveau door de promotie van lifestyle- 
elementen, stad die nooit slaapt, vlaggenschepen, hoogste woontoren van Nederland, van de stad (Inn, 
2004). De basale promotie speelt in op de kwaliteitsaspecten van de stad, de lifestyle promotie doet een 
beroep op de emotionele beleving van de stad. De belangrijkste voorwaarde voor stadspromotie en 
daarmee de meest eenvoudige is het feit dat er iets te communiceren moet zijn. Promotie kan alleen als 
er iets te promoten is. Voor geloofwaardige promotie moet de promotie aansluiten bij de eigenschappen 
van de stad en herkent en erkend worden door de bewoners. Kotter en Heskett (1992) tonen in hun 
onderzoek aan dat wanneer bij het bouwen van een ‘corporate’ merknaam rekening wordt gehouden 
met alle stakeholders, hun revenuen 3 x zo hoog waren in vergelijking met bedrijven die dit niet deden 
(Kotter en Heskett, geciteerd uit Duncan & Moriarty, 2001). Vanuit deze opvatting wordt verondersteld 
dat het belangrijk is dat bewoners zich kunnen identificeren met de stadspromotie. Daarnaast is het 
communicerend vermogen van de stad belangrijk. Dit is iets waar een stad mee bekend moet raken 
(Karakavitz, 2004). Vanuit historisch perspectief is marketingcommunicatie een competentie die steden in 
huis hebben. Voor geslaagde promotie staan dialoog en identificatie met de communicatie-uiting 
centraal. In het model wordt stadspromotie dan ook bekeken als de mate waarin bewoners zich kunnen 
herkennen en identificeren met de stadscommunicatie en met het beeldmerk van de stad. 
 
Evenementen 
In de strijd om bezoekers te trekken en gezelligheid te creëren organiseren steden steeds vaker 
festiviteiten en activiteiten. De ‘pull’ van mensen die festiviteiten en activiteiten met zich meebrengen 
zorgen voor een economische ‘boost’. Evenementen, theater, concerten, festivals, etc. genereren andere 
economische activiteiten doordat de bezoekers ook gebruik maken van andere niet-culturele activiteiten 
(kroegen, hotels, openbaar vervoer, etc.) Op deze manier is het ‘cultureel toneel’ een katalysator voor 
bedrijvigheid en investeerders (Wansborough & Mageean, 2000) . Volgens Quinn zijn festiviteiten niet 
alleen goed voor een economische ‘quick fix’. Ze dragen bij aan sociale en culturele waarde van de 
gemeenschap en uiteindelijk ook aan de ‘quality of life’ (Quinn, 2005). 
 
De inzet van cultuur als middel om banen en rijkdom te genereren en de mogelijkheid om de stad ten 
tijde van globalisering te positioneren is een nieuwe opkomende trend (Wansborough & Mageean, 
2000). Steeds meer stadsbestuurders zetten evenementen als middel in om de stad te positioneren. 
Evenementen in de vorm van festivals, sport en andere culturele uitingen zijn uitstekende middelen om 
de stad als merknaam een positieve lading te geven. Het is een manier om de visie en gekozen strategie 
van stadsleiders te laten zien (Kavaratzis, 2004). Naast het effect dat evenementen en festiviteiten op het 
imago van de stad hebben, hebben evenementen en festiviteiten andere effecten. Quinn (2005) 
onderscheidt naast imago het effect van gemeenschapsbewustzijn en het effect van toeristentrekker. 
Met het festival als toeristentrekker wordt het festival uitgebuit om bezoekers van buitenaf naar de stad 
te trekken. Het vierjaarlijkse evenement SAIL is hier een goed voorbeeld van. Wanneer festivals worden 
ingezet als instrument om toeristen naar de stad te trekken, is het wenselijk te vermijden dat er een ware 
‘toeristinvasie’ plaatsvindt. Zeker wanneer evenementen hun oorsprong vinden in de historie van de 
plaats, is het belangrijk dat de bewoners kunnen deelnemen aan de festiviteiten en niet alleen 
toeschouwer zijn. Dit probleem wordt bijvoorbeeld ervaren door bewoners ten tijden van het ‘Venetiaans 
Carnaval’. Bewoners voelen zich hier de toeschouwer en niet meer de deelnemer. De Tomatina in Buñol 
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dat eind augustus zelfs in Nederland een goednieuwsitem is, staat bekend om het jaarlijks 
tomatengevecht dat er gehouden wordt. Dit festival is tekenend voor de goede verhouding tussen 
toeristen en bewoners. Hierdoor kunnen bewoners zich met elkaar en het festival identificeren waardoor 
het festival een sociaal effect heeft. Daarnaast draagt de bij komende media-aandacht bij aan stadstrots 
wat weer leidt tot actieve bewoners. 
 
In de geschiedenis zijn meerdere voorbeelden van het sociale effect van festivals te vinden. 
Geschiedkundig gezien hebben festivals het inzicht voortgebracht dat het bewustzijn van de eigen 
identiteit van mensen nauw verbonden is met plaats (Quinn, 2005). Ekman (1999) beschrijft festivals als 
kansen om het collectieve ‘horen bij’ van een groep of een plaats te uiten. Het creëren van kansen om 
samen te werken aan gedeelde geschiedenis, gedeelde culturele gewoonten en idealen en het creëren 
van de mogelijkheid tot sociale interactie brengt locale continuïteit voort (Ekman, (1999) geciteerd uit 
Quinn, 2005). Er is weinig empirisch bewijs van het sociale effect van festivals (Quinn, 2005). Binnen de 
literatuur is verdeeldheid over het effect van festivals en evenementen. Er zijn groepen die stellen dat 
festivals te weinig onderscheidend zijn en dat het verschijnsel op zich een kenmerk van globalisering is. 
Daarnaast wordt er getwijfeld aan het effect dat zou moeten ontstaan door cultuur aan de stad toe te 
voegen.  
 
In het model wordt onderscheid gemaakt tussen drie functies die festivals en evenementen hebben.  
(1) Het imago-effect op de stad. Evenementen hebben veel positieve associaties, men hoopt dat de 
associaties die mensen bij het festival of evenement hebben ook aan de stad gekoppeld worden waar het 
festiviteit gehouden wordt. (2) Het sociale effect. Festiviteiten brengen met zich mee dat mensen samen 
een ervaring delen. Het delen van de ervaring geeft mensen een gemeenschappelijke achtergrond 
waarmee ze zich kunnen identificeren. De wederzijdse herkenning bindt mensen. (3) Het economische 
aspect. Festiviteiten zorgen voor banen en extra inkomsten door bezoekers van buiten. Een economisch 
gezonde stad heeft een hogere kwaliteit van leven. 
 
Het stadsbelevingsmodel richt zich alleen op functies 1 en 2. Het effect van evenementen op stadsimago 
en het sociale effect van evenementen op bewoners. Het model richt zich op de beleving van de stad. De 
verwachting is dat economische revenuen die evenementen met zich meebrengen slechts door een aantal 
bewoners zwaarwegend meegewogen zullen worden bij de beoordeling van de stad. De meeste mensen 
zullen eerst affectieve redenen opvoeren bij het beoordelen van evenementen. Daarnaast wordt het 
economische aspect van evenementen in de economische stad ondervangen.  
 
Fysieke stad 
De omgevingspsychologie kijkt welke elementen van de stad van invloed zijn op de welzijnsbeleving van 
bewoners. Als leidraad voor de totstandkoming van het stadsbelevingsmodel is het 
gemeenschapswelzijnsmodel van Christakopoulou (2001) gebruikt. Christakopoulou onderscheidt onder 
andere de volgende stadsrollen. De stad als plek om te leven, sociale gemeenschap, economische 
gemeenschap en politieke gemeenschap. Dit heeft geresulteerd in vier stadsrollen: fysieke stad, sociale 
stad, economische stad en de bestuurlijke stad. De verschillende stadsrollen worden hieronder toegelicht.  
  
De ‘fysieke stad’ richt zich op fysieke stadselementen die bewoners beoordelen bij het bepalen van de 
stadstevredenheid. In de fysieke stad wordt onderscheid gemaakt tussen zes subthema’s. Deze thema’s 
zijn gebaseerd op literatuur. Het RIVM heeft een reviewstudie gedaan naar de ‘stedelijke 
omgevingskwaliteit en de persoonlijke welzijnsbeleving’ (Kamp et. al. 2003). Het blijkt dat vanuit 
ecologisch perspectief de beleving van de omgeving en woonplek afhankelijk is van de kwaliteit van de 
omgeving en de lichamelijke en mentale eigenschappen van het individu. De wijze waarop het individu 
de omgeving waarneemt en waardeert, bepaalt de welzijnsbeleving van het individu over de fysieke stad. 
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Toegankelijkheid van publieke diensten, de bebouwde omgeving, natuurlijke bronnen zoals voeding, 
water en energie, de natuurlijke omgeving en veiligheid en beveiliging zijn thema’s die volgens Kamp 
(2003) invloed hebben op de leefbaarheid en omgevingskwaliteit van leven (Kamp et. al. 2003). Bonaiuto 
(200) geeft in zijn studie naar bewonertevredenheid en gehechtheid aan de stad de volgende 
hoofdverdeling aan: ruimtelijk, menselijk en functioneel. Het ruimtelijke en functionele aspect is in het 
model naar stadsbelevenis verwerkt in de fysieke stad. Bonaiuto (2002) onderscheidt de thema’s 
architectuur, stadsplanning, kwaliteit van wegen, de hoeveelheid groen in de stad, zorg en scholing, 
recreatiemogelijkheden, openbaar vervoer, winkelaanbod, omgevingskwaliteit en het tempo van leven. In 
combinatie met de indeling die Christakopoulou  (2001) gebruikt bij het meten van gemeenschapswelzijn 
is in het model de ‘fysieke stad’ onderverdeeld in de volgende subthema’s. 
 

− Infrastructuur: het is belangrijk dat bewoners in de stad zich mobiel zijn. Alleen op deze wijze 
kunnen bewoners gebruik maken van de verschillende functies die de stad te bieden heeft. Met 
infrastructuur wordt in dit geval de kwaliteit en dichtheid van wegen bedoeld en de 
bereikbaarheid van stadsdelen (met openbaar vervoer). 
 

− Vrijetijdsmogelijkheden: vrijetijdsmogelijkheden zijn vormen van vermaak waar bewoners in hun 
vrije tijd, tijd aan besteden. Dit zijn uitgaansmogelijkheden zoals de kroeg of de bioscoop. 
Mogelijkheden tot actief vermaak zoals parken en pleinen. Sport en verenigingsleven en het 
winkelaanbod in de stad. 
 

− Uiterlijk van de stad: een ruimte die als ‘prettig’ ervaren wordt zal door bewoners beter 
gewaardeerd worden dan ruimtes die als niet prettig ervaren worden. Een onderdeel hiervan is 
het uiterlijk van de stad. De combinatie van de hoeveelheid groen met de dichtheid van 
bebouwing, kwaliteitsbeleving van de gebouwen en schoonheid van de architectuur bepalen het 
uiterlijk van de stad. 
 

− Properheid en netheid: kijkt naar de mate waarin de stad er schoon en verzorgd uitziet. Met 
schoon wordt bijvoorbeeld bedoeld dat er geen overlast van hondenpoep of straatvuil is. Het 
verzorgde aspect kijkt naar de netheid van de stad. Dus goed verzorgd groen, geen kapotte 
bankjes of lantarenpalen en geen graffiti. Een gezonde, veilige, plezierige en stimulerende 
omgeving draagt bij tot de tevredenheid van kwaliteitsbeleving. Ontevredenheid over de 
omgeving wat zich bijvoorbeeld uit in troep, leegstand en graffiti, kan leiden tot een gevoel van 
onveiligheid (Christakopoulou, 2001). 
 

− Medische, religieuze en onderwijs voorzieningen: medische voorzieningen zijn bijvoorbeeld 
huisartsenposten, thuiszorg of fysiotherapie. Religieuze voorzieningen bekijkt de mate waarin 
kerken, synagogen en moskeeën in de stad aanwezig zijn. Bijna iedere bewoner komt in 
aanraking met de medische zorg in de stad. Veel mensen hebben welzijn hoog in het vaandel 
staan. Een goed geregelde gezondheidszorg draagt bij aan de leefbaarheid en dus aan de 
waardering voor de stad. De bekendheid van bewoners met verschillende religieuze en 
onderwijsinstellingen in de stad ligt naar verwachting een stuk lager. De verwachting is dat de 
communicatie vanuit deze instituten invloed heeft op de stadsbeleving van bewoners. 
Communicatie is in dit geval de mate waarin dit soort instituten worden waargenomen door de 
media of acties van onderwijs of religieuze instellingen in de stad. Bijvoorbeeld het schooltoneel 
van een middelbare school. 
 

− Sfeer in de stad: het geheel van fysieke elementen in een bruisende stad heeft invloed op 
stadsbeleving van bewoners. Het totaal van de fysieke stad is bepalend voor het tempo van 
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leven en het gevoel van leven in de stad. De sfeer is een niet tastbaar element waarvan verwacht 
wordt dat het voor veel bewoners van invloed is op stadsbeleving. 

 
Sociale stad 
De stad als sociale gemeenschap evalueert de stad in sociale zin. Uit onderzoek blijkt dat uiteenlopende 
sociale settings zijn verbonden met uiteenlopende beperkingen en kansen voor de ontwikkeling van 
onderlinge banden tussen mensen, vormen van samenwerking en wederzijdse hulpverschaffing, 
verenigingsleven en betrokkenheid bij de samenleving als groter geheel (Hart e.a 2002). De ‘sociale stad’ 
bekijkt de stad als groep mensen en de binding tussen deze groep mensen. Ofwel de mate waarin 
bewoners in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke 
verbanden in hun persoonlijk leven als bewoner van de stad. Hart (2002) onderscheidt ‘niet territoriale 
cohesie’ en ‘territoriale cohesie’. ‘Niet territoriale cohesie’ heeft betrekking op solidariteitsvoorwaarden of 
het hanteren van dezelfde norm. ‘Territoriale cohesie’ heeft betrekking op de plek waar een persoon 
leeft. Buurtcontacten, deelname aan de buurtvereniging of het doen van vrijwilligerswerk voor 
gemeenten zijn hier uitingen van. In het model wordt het accent gelegd op ‘niet territoriale cohesie’ 
elementen. Het model bekijkt de beleving van bewoners. De perceptie van sociale cohesie laat zich het 
best meten aan de hand van ‘niet territoriale’ elementen. 
 
In het model is de ‘sociale stad’ opgedeeld in drie thema’s. Namelijk de mate van ‘informele interactie’, 
‘community spirit’ en het ‘gevoel van veiligheid’. De thema’s worden hieronder besproken: 
 

− De mate van ‘informele interactie’ geeft aan in welke mate bewoners bewust zijn dat ze 
onderdeel uitmaken van een groter geheel. De mate van sociale interactie bepaalt de kracht en 
de intensiteit van de sociale gemeenschap (Christakopoulou, 2001). De intensiteit van de sociale 
gemeenschap is afhankelijk van de mate waarin mensen het idee hebben dat ze wat 
gemeenschappelijks hebben. In homogene buurten is de sociale cohesie veel hoger dan in 
buurten waar mensen minder overeenkomsten tussen elkaar zien.  

 
− ‘Community spirit’ is een indicator voor de intensiteit waarmee de bewoner deelneemt in de 

gemeenschap. Bij informele interactie ligt de focus op het herkennen en erkennen van de sociale 
gemeenschap. ‘Community spirit’ richt zich op de intensiteit. Een sterke gemeenschap versterkt 
de kwaliteit van verschillende rollen van de stad. Gemeenschappen met een hoge mate van 
interpersoonlijk vertrouwen, pro sociale normen en interpersoonlijke netwerken die 
wederkerigheid benadrukken, hebben qua verwachting een positievere economische, politieke 
en sociale ontwikkeling dan gemeenschappen die dat niet hebben (Putnam, 2001). Daarnaast 
blijkt dat mensen met veel contacten binnen de gemeenschap zich mentaal gezonder voelen 
(Zwiers et al. 2005).  

 
− Het gevoel van veiligheid wordt gezien als element dat het gevoel van leefbaarheid en dus het 

welzijn van de bewoner beïnvloedt. Hoe hoger het gevoel van veiligheid in de stad des te beter 
de leefbaarheid en dus het welzijn voor bewoners. Het gevoel van veiligheid wordt bepaald door 
zowel fysieke als sociale aspecten van de stad. De fysieke conditie van de stad, netheid, schoon, 
verzorgd, etc.,  is in relatie gebracht met het gevoel van veiligheid. Het blijkt dat ingezetenen die 
de fysieke conditie van de stad positief waarderen zich veiliger voelen dan ingezetenen die de 
stad minder positief waarderen (Zwiers et. al. 2005). De sociale conditie van de stad, de 
bekendheid en omgang met andere stadbewoners heeft daarnaast ook invloed op de 
veiligheidsbeleving. Context en kennis over medebewoners in de stad bepalen dus het 
veiligheidsgevoel. In het model wordt met veiligheid bedoeld de perceptie dat een persoon 
slachtoffer wordt. Bijvoorbeeld mensen die andere mensen lastig vallen of slachtoffers van 
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vandalisme. Uiteindelijk bepaalt het gedrag van mensen of ze slachtoffer worden. Om deze 
reden is ervoor gekozen de veiligheidsbeleving onder de sociale stad te scharen en niet onder de 
fysieke stad.  

 
Economische stad 
De economische stad kijkt hoe bewoners de stad op economisch gebied ervaren. Economische kracht van 
individuen en van regio’s is een fundamentele zaak als het gaat om de kwaliteit van leven 
(Christakopoulou, 2001). De economische stad is opgebouwd uit twee thema’s. De consumentenruimte 
en de zakelijk gepercipieerde welvaart in de stad. 
 

− De consumentenruimte in de stad bekijkt hoe bewoners de stad beleven. De consumentenruimte 
valt uiteen in de kosten die mensen moeten maken voor levensonderhoud in het algemeen, 
gemeentelijke belastingen en leuke dingen. Diener e.a. (2001) stellen dat bestedingskracht 
invloed heeft op de welzijnsbeleving van individuen. Dit geldt slechts tot op zekere hoogte. 
Voldoende geld zodat aan een basisstandaard van leven kan worden voldaan heeft invloed op de 
welzijnsbeleving. Wanneer aan deze voorwaarde voldaan wordt blijkt dat maatschappelijk nut, 
bijvoorbeeld in het hebben van een baan, een belangrijkere voorspeller is voor welzijnsbeleving 
(Diener e.a., 2001). 

 
− De gepercipieerde zakelijke welvaart van de stad behelst het oordeel van de zakelijke kracht dat 

bewoners over de stad hebben. Zakelijke kracht wordt opgedeeld in de mate waarin bewoners 
het idee hebben dat er (leuk) werk in de stad beschikbaar is. Mensen met een baan zijn 
gelukkiger dan mensen zonder baan. Daarnaast is de verwachting dat wanneer bewoners het 
idee hebben dat er voldoende werk in de stad is, zij eerder op zoek zullen gaan naar werk. In 
buurten waar een groot gedeelte van de bewoners een baan heeft, gedragen bewoners zich 
socialer en is minder criminaliteit (Diener, 2001). 

 
Bestuurlijke stad 
De stad wordt aangestuurd door de gemeente. Het gemeentelijke apparaat is op te delen in een 
bestuurlijk deel en een uitvoerend deel. Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor het welzijn in de stad. 
Hiervoor heeft het stadsbestuur een democratisch mandaat om beleid uit te zetten. Voor bewonerwelzijn 
is het van belang dat bewoners worden betrokken bij de locale politiek en mogen meebeslissen bij het 
ontwikkelen van projecten (Christakopoulou, 2001). Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) (2005) is naar voren gekomen dat gemeenten graag willen weten in welke mate zij 
betrouwbaar en integer overkomen. Het blijkt dat de beoordeling van gemeenten gebaseerd is op een 
onduidelijk beeld dat bewoners van de gemeente hebben (VNG, 2005). Om deze reden scoort de 
gemeente gemiddeld tussen de 6 en de 7. 
 
In het model is de bestuurlijke stad verdeeld in drie onderdelen: de kwaliteit van de gemeenten, de 
kwaliteit van gemeentelijke diensten en de communicatie van gemeenten richting burgers. 
 

− Het stadsbestuur geeft via verschillende beleidsterreinen, ruimtelijke ordening, economische 
zaken etc., richting aan het behalen van bewonerwelzijn. Nederland wordt bestuurd door middel 
van een democratisch bestel. Geloofwaardigheid, openheid en vertrouwen in bestuur zijn drie 
speerpunten die goed moeten scoren om kwalitatief hoog bestuur uit te kunnen voeren. Het 
bestuur van een stad is afhankelijk van haar bewoners. Het is voor een stadsbestuur onmogelijk 
de stad goed te besturen zonder hulp van de bewoners van de stad. Bewoners van de stad zijn 
niet geïnteresseerd in de processen bij gemeenten. Om deze reden wint ‘actief burgerschap’ het 
van bewustzijn. Door paneldiscussies, inspraakavonden en het verstrekken van subsidies voor 
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burgerinitiatieven wordt actief burgerschap door de locale overheid gefaciliteerd. De mate waarin 
burgers zich actief gedragen ten aanzien van stadsplannen geeft aan dat mensen zich bewust zijn 
van het feit dat ze onderdeel van de gemeenschap zijn. Door verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden voor het inrichten van de stad bij bewoners neer te leggen krijgen bewoners het 
gevoel controle over hun omgeving te hebben. Actief burgerschap en sociale cohesie in de stad 
lijken met elkaar verbonden. Hoog gepercipieerde kwaliteit van de gemeente is de eerste stap 
om actief burgerschap te creëren. Er wordt aangenomen dat de kwaliteit van bestuur een 
bijdrage levert aan de welzijnsbeleving van bewoners. Om deze reden is dit onderdeel in het 
model opgenomen. 
 

− Het stadsbestuur regelt tal van bewonerszaken. Enkele voorbeelden zijn het regelen van 
vergunningen of afhalen van een paspoort. Het loket is één van de plekken die bewoners het 
meest direct met de gemeente associëren. De verwachting is dat goed geholpen bewoners aan 
het loket, een positief beeld van de gemeente als geheel hebben en dat dit bijdraagt aan de 
welzijnsbeleving van bewoners. In het model is om deze reden een onderdeel over de perceptie 
van gemeentelijke diensten aan het stadhuis opgenomen. 
 

− Het derde element waaruit de bestuurlijke stad bestaat is de communicatie van de gemeente. In 
tegenstelling tot bedrijven geldt voor gemeenten dat transparantie van handelen hoge prioriteit 
heeft. Gemeenten worden betaald door alle bewoners. De bewoners hebben om deze reden 
recht om te weten wat er gedaan wordt binnen de gemeentelijke organisatie. Goede 
communicatie door de gemeente is hierin van groot belang, willen bewoners vertrouwen hebben 
in de gemeente. 

 
Stadsimago 
Kotler (1999) omschrijft plaatsimago als de som van overtuigingen, ideeën en indrukken (Kotler et al. 
1999). De invloed van stadsimago op het individu wordt hier behandeld. Een positief beeld van de stad 
draagt bij aan trots van de burger op de stad. Trotse burgers dragen graag een vrijwillig steentje bij aan 
de stad. Dit kan in de vorm van participatie in de stadswijkraad zijn of door het organiseren van het 
jaarlijkse feest van de buurtvereniging (Avraham, 2004).  
 
Het imago van de stad is op meerdere niveaus te benaderen. In de literatuur wordt gesproken over een 
externe en een interne stad (Graham, 2002). De externe stad bestaat uit een beperkt beeld dat bijdraagt 
aan herkenning van de stad. Bijvoorbeeld twee onderscheidende gebouwen in de stad. De interne stad is 
de ‘stad van de gedachte’. De beelden over de stad zijn rijker dan in het geval van de externe stad. 
Sociaal gevoel, lifestyle en aanwezigheid van verschillende culturen, creëren het beeld van de interne 
stad. In deze stadsrol worden de beelden gemeten van de ‘externe stad’. De interne stad is de som van 
de hierboven beschreven stadsrollen en wordt dus al gemeten.  
 

− In het model wordt de externe stad in kaart gebracht door bewoners te vragen door welke 
beeldkenmerken de stad bekend is, bijvoorbeeld het oude stadscentrum, bekende bedrijven of de 
werkloosheid in de stad. 

 
− In toenemende mate wordt getracht het imago van de stad te ‘sturen’. Door merkmanagement 

van de plaatsnaam wordt de plaatsnaam als merknaam gepositioneerd. Vanuit de literatuur zijn 
suggesties de plaatsnaam als ‘corporate brand’ te positioneren (Kavaratzis & Ashworth, 2005). 
Daarnaast is het van belang voort te bouwen op de stadsidentiteit die de stad heeft. Het model 
sluit hierop aan door de kernwaarde van de stad te achterhalen. 
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De imagorol meet op deze wijze twee soorten imago’s. Een concreet imago en een abstract imago. Het 
concrete imago geeft inzicht of het nu juist de cultuurhistorische binnenstad of bijvoorbeeld de 
plaatselijke voetbalclub is dat het belangrijkste imago-element van de stad is. Het abstracte imago geeft 
inzicht welke kernwaarde bewoners bij de stad vinden passen. Op deze wijze ontstaat een startpunt van 
waaruit gerichte promotie en het creëren van de stad als merk mogelijk is. Enerzijds door een pallet van 
kernwaarden en anderzijds door op concreet niveau te weten welke beelden het sterkst in de stad leven. 

2.5.6. Samenvatting 

In dit hoofdstuk is toegewerkt naar een conceptueel stadsbelevingsmodel dat aan de hand van 
verschillende stadsonderdelen de mate van stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie de stad 
aan te bevelen voorspelt. Binnen de stadsonderdelen wordt onderscheid gemaakt tussen de stad als 
geheel (imago, stadspromotie & evenementen) en de stad bestaande uit deelproducten (fysiek, sociaal, 
economisch en bestuurlijk). De stad als geheel bekijkt gestuurde (stadspromotie) en ongestuurde 
communicatie van de stad die mee wordt gewogen bij stadsbeleving. De stad bestaande uit 
deelproducten bekijkt de verschillende onderdelen van de stad waarvan bewoners in functionele zin 
gebruik maken en hoe ze deze ervaren. 
 
De volgende stap van dit onderzoek is het testen van de empirische waarde van dit conceptueel 
stadsbelevingsmodel. In hoofdstuk 3 wordt deze stap verder uitgewerkt. 
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3. Methode 
Het stadsbelevingsmodel veronderstelt relaties tussen diverse stadsonderdelen en stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen. Om de relaties te testen is een instrument 
ontwikkeld. Dit hoofdstuk beschrijft het instrument dat stadsbeleving meet en de procedure die gebruikt 
is bij het meten van stadsbeleving. In paragraaf 3.1 wordt het instrument dat gebruikt is voor het meten 
van stadsbeleving besproken. Paragraaf 3.2 bespreekt de werving van de respondenten. In paragraaf 3.3 
worden de deelnemende steden toegelicht. Ten slotte staat in paragraaf 3.4 de procedure beschreven. 

3.1. Instrument 
Het doel van het onderzoek is het testen van een stadsbelevingsmodel. Een gesloten vragenlijst is 
opgesteld waarin de verschillende onderdelen van het stadsbelevingsmodel worden geoperationaliseerd. 
De keuze voor een gesloten vragenlijst is vanuit het doel, het voorspellen van stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de gedragsintentie door verschillende stadsonderdelen van de stad, de beste keuze. Eén 
van de doelen is dat de voorspellende kracht van het model enigszins generaliseerbaar is. Dit betekent 
dat een groot aantal respondenten gebruikt moet worden en dat de respondenten een afspiegeling zijn 
van de Nederlandse bevolking. Om dit te bewerkstelligen binnen beschikbare tijd en budget is een 
gesloten vragenlijst de meest voor de handliggende keuze. 
 
De vragenlijst bestaat uit 13 onderdelen. De vragenlijst bevat vijftien pagina’s. Voor het overgrote deel 
zijn in de vragenlijst twee type antwoordschalen gebruikt: een 10-punts-rapportcijferschaal en een 7-
puntsschaal. De keuze voor deze twee schalen is ontstaan uit praktisch oogpunt en door de behoefte aan 
onderscheid in vraagstelling. Vanuit praktisch oogpunt is het makkelijker gebruik te maken van 
rapportcijfervragen. Het stellen van een rapportcijfervraag neemt minder ruimte in beslag. Daarnaast is 
het invoeren van dit type vraag in data verwerkingsprogramma’s minder foutgevoelig. Ook heeft de 
rapportcijfervraag door het semantisch differentiaal, dat ermee verbonden is, extra betekenis. Je kunt je 
afvragen of dit wenselijk is. In dit geval is er voor gekozen onderdelen die met kwaliteit verbonden 
worden door middel van een rapportcijfervraag te ondervragen en onderdelen die een ruimere, meer 
gevoelsmatige associatie oproepen, zoals sociale relatie en economische perceptie, door middel van een 
7-punstsschaal. De vragenlijst is hieronder toegelicht. Een versie van de vragenlijst staat in bijlage C en D. 

3.1.1. Introductie & invulinstructie 

De vragenlijst begint met een introductie. Deze introductie heeft tot doel de bewoner op de hoogte 
stellen van het doel van het onderzoek. In dit geval stadsbeleving. Vervolgens wordt de respondent 
uitgelegd hoe aan het onderzoek deelgenomen kan worden. 
 
De invulinstructie bestaat uit een algemeen deel met aandachtspunten en een procedureel deel dat uitleg 
bevat over hoe de vragenlijst ingevuld dient te worden. In het algemene deel staan aandachtspunten die 
helpen bij invullen van de vragenlijst en worden de twee meest voorkomende typen vragen toegelicht. 
Een voorbeeld van een aandachtspunt is dat het onderzoek beleving betreft en dat er om deze reden 
geen foute antwoorden bestaan. In het procedurele deel worden de twee meest voorkomende typen 
antwoordconstructies, de rapportcijfervraag en de 7-puntschaal, verder toegelicht.  

3.1.2. Meten stadsloyaliteit, stadskwaliteit en gedragsintentie 

Dit deel van de vragenlijst bestaat uit 8 vragen. Stadsloyaliteit meet de affectieve connectie tussen 
individu en stad. De stadsloyaliteit wordt gemeten door 6 items die samen een combinatie van drie 
aspecten in kaart brengen. De mate van emotionele verbondenheid met de stad (2 items), de mate 
waarin bewoners zich kunnen identificeren met de stad (2 items) en de mate van stadstrots onder 
bewoners (2 items). Een vraag die stadstrots meet is bijvoorbeeld de stelling “ik ben trots op deze stad”. 
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De mate van identificatie met de stad wordt onder andere gemeten met de stelling “Almere past bij 
mij”. De emotionele verbondenheid wordt gemeten aan de hand van het thuisgevoel dat een bewoner in 
de stad heeft: “ Ik voel me thuis in Tilburg”. 
 
Stadskwaliteit wordt gemeten door middel van 1 item. De bewoners wordt gevraagd een rapportcijfer te 
geven voor de stad. Dit rapportcijfer is een indicatie voor de tevredenheid over de stad. Een uiting van 
tevredenheid is een uitspraak over de kwaliteit van een object of onderwerp. 
 
De gedragsintentie de stad aan te bevelen wordt gemeten met het onderdeel ‘toekomstbeeld van de 
stad’ uit de vragenlijst. Bewoners die een sterke intentie hebben de stad aan te bevelen, zullen sterke 
stadsambassadeurs zijn. Het onderdeel bestaat uit vier stellingen met een 7-puntsschaal. De stellingen 
gaan over de mate waarin bewoners het idee hebben dat de kwaliteit van leven in de stad zal verbeteren 
en de waarschijnlijkheid waarin bewoners de stad zullen aanbevelen aan anderen. Bijvoorbeeld: “Hoe 
waarschijnlijk is het dat u anderen Almere aanbeveelt als stad om te bezoeken?” 

3.1.3. Meten stadselementen 

In het stadsbelevingsmodel worden stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de neiging tot ambassadeursschap 
voorspeld aan de hand van zeven stadselementen. De wijze waarop deze stadselementen worden 
voorspeld wordt hieronder toegelicht. 
 
Stadspromotie 
In de vragenlijst meet het onderdeel ‘stad in beeld’ het blok stadspromotie uit het stadsbelevingsmodel. 
Het onderdeel bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de stadspromotie in de stad. Dit deel bestaat uit 3 
stellingen met een 7-puntsschaal. In veel gevallen gebruiken steden stadspromotie om de buitenwereld te 
laten zien waarom de stad het bezoeken waard is. Vanuit historisch en/of uiterlijk oogpunt kiezen steden 
een ‘pay-off’ die de onderscheidendheid van de stad belicht. Het is belangrijk dat deze pay-off door 
bewoners van de stad gedragen wordt. Om deze reden kiezen campagnemakers een ‘pay-off’ die 
refereert aan de historische wortels of geologische eigenschappen van de stad en hopen ze dat bewoners 
zich identificeren met de stad. In de vragenlijst staat het identificatieproces centraal. De vragenlijst meet 
de mate waarin bewoners stadspromotie herkennen en erkennen. Dit wordt bijvoorbeeld gemeten met 
de stelling “ik kan me goed vinden in de manier waarop de stad zich presenteert”.  
 
Deel twee van het onderdeel ‘stad in beeld’ vraagt respondenten drie kenmerken aan te geven waar de 
stad om bekend staat. Respondenten kunnen kiezen uit twaalf elementen zoals nachtleven, winkels en 
historie. De keuze voor deze elementen komt voort uit literatuur over stadsimago, toerismemarketing en 
eigen waarneming. Dit onderdeel is opgenomen als extra onderdeel dat extra informatie voor gemeenten 
moet opleveren. Het onderdeel wordt verder niet gebruikt in het stadsbelevingsmodel. 
 
Evenementen 
In het stadsbelevingsmodel is een onderdeel evenementen opgenomen. In de vragenlijst wordt dit 
onderdeel evenementen geoperationaliseerd aan de hand van 4 delen. Hiervan is één onderdeel gebruikt 
voor het stadsbelevingsmodel. De overige onderdelen zijn alleen bedoeld als extra beschrijvende 
informatie die alleen specifiek voor de deelnemende steden waardevol is.  
 
Het eerste deel bevat drie stellingen met een 7-puntschaal. De stellingen zijn gericht op het meten van de 
mate waarin bewoners georganiseerde evenementen bij de stad vinden passen, de mate waarin ze 
zichzelf kunnen identificeren met de evenementen en de mate waarin ze vinden dat evenementen 
bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Hierdoor ontstaat een construct dat de passendheid tussen 
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evenement, stad en bewoner meet. Een stelling is bijvoorbeeld: “De evenementen die in Almere 
georganiseerd worden, geven Almere een duidelijk gezicht”. 
 
In het tweede deel wordt respondenten gevraagd door middel van een prioritering aan te geven welk 
type evenement ze het liefst in de stad georganiseerd zouden zien. Door acht verschillende categorieën 
(kermis, straattheater, festival, sportevenement, poppodium, schouwburgprogramma, circus en beurs) te 
voorzien van een cijfer kunnen respondenten de belangrijkheid van ieder evenement aangeven.  
 
Het derde deel is stadsspecifiek. In dit deel is het de bedoeling dat bewoners 12 punten verdelen over zes 
verschillende evenementen die jaarlijks in de stad worden georganiseerd. In Tilburg is dit bijvoorbeeld de 
kermis. In Almere is dit bijvoorbeeld het Havenfestival. De gekozen evenementen zijn geselecteerd samen 
met communicatiefunctionarissen uit de deelnemende steden. 
 
Het vierde deel bestaat uit één vraag. In deze vraag wordt respondenten gevraagd aan te geven hoeveel 
geld ze jaarlijks per huishouden uitgeven aan evenementen in de stad. Deze vraag wordt gesteld om een 
beeld te kunnen vormen hoeveel geld bewoners denken te besteden op evenementen. Met deze 
informatie ontstaat een beeld van de economische kracht die evenementen kunnen genereren. 
 
Bestuurlijke stad 
Het onderdeel stadsbestuur bestaat uit 13 vragen. Deze 13 vragen zijn net als het stadsbelevingsmodel 
verdeeld in drie thema’s namelijk: de gemeente in het algemeen, gemeentelijke diensten en 
communicatie door de gemeente. De ‘gemeente in het algemeen’ vraagt naar de beleving van de 
gemeente in bestuurlijke zin en dan in het bijzonder het vertrouwen en de integriteitbeleving. Dit wordt 
bijvoorbeeld gemeten met de vraag een rapportcijfer te geven voor “het nakomen van beloftes van de 
gemeente.”  
 
De kwaliteit van gemeentelijke diensten is bedoeld om een beeld te krijgen van de door bewoners 
ervaren kwaliteit aan het loket. De gemeentelijke hoveniersdienst en huisvuildienst vallen hier dus niet 
onder. Gemeentelijke kwaliteit wordt gemeten aan de hand van een rapportcijfer voor de “service aan 
het stadhuis”.  
 
De gemeente heeft het doel open en transparant te communiceren. Traditioneel communiceert de 
gemeente in het plaatselijke huis-aan-huisblad. Tegenwoordig is door de komst van het Internet de 
gemeentelijke website ook een belangrijk communicatiekanaal om bewoners te informeren. Voor veel 
bewoners zijn de communicatie-uitingen van de gemeente één van de weinige momenten waarop 
bewoners kunnen zien wat de gemeente doet. Er wordt van uitgegaan dat kwalitatief hoogwaardige 
communicatie bijdraagt aan een positief beeld over het stadsbestuur. In de vragenlijst wordt kwaliteit 
bijvoorbeeld gemeten door bewoners te vragen een rapportcijfer te geven voor “de mate waarin de 
gemeente communiceert over belangrijke onderwerpen”. 
 
Fysieke stad 
Dit onderdeel van de vragenlijst meet de ‘fysieke stad’ van het stadsbelevingsmodel. In het 
stadsbelevingsmodel valt de fysieke stad uiteen in zes onderdelen. Te weten de bereikbaarheid, 
vrijetijdsmogelijkheden, uiterlijk van de stad, properheid en netheid van de stad, de medische, religieuze 
en onderwijsvoorzieningen in de stad en de sfeer in de stad. In de vragenlijst zijn voor al deze onderdelen 
één of meerdere stellingen bedacht die respondenten konden beantwoorden door een rapportcijfer te 
geven. Hieronder staat kort beschreven hoe de verschillende onderdelen gemeten zijn. 
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Beleving van de bereikbaarheid wordt gemeten aan de hand van drie thema’s. De bereikbaarheid van de 
stad, de kwaliteit van openbaar vervoer en het wegennet. Drie items meten de bereikbaarheid van de 
stad. Bijvoorbeeld: “welk rapportcijfer geeft u voor de wegen, fietspaden, verkeerspleinen en tunnels in 
de stad”. Een goede bereikbaarheid betekent dat bewoners zich vlot door de stad kunnen bewegen. Het 
is een belangrijke schakel bij het gebruik van overige onderdelen van de stad.  
 
Vrijetijdsmogelijkheden van de stad worden in de vragenlijst gemeten door 5 items. De volgende 
vrijetijdsmogelijkheden zijn gekozen om te meten: “uitgaansmogelijkheden, parken en recreatiepleinen, 
het verenigingsleven in de stad, winkelaanbod in de stad en buiten gebieden. Mensen krijgen steeds 
meer vrije tijd, gaan mensen steeds efficiënter met hun tijd om en is de drang te willen beleven steeds 
sterker geworden. Stadsfaciliteiten die voorzien in deze behoeften dragen bij aan de welzijnsbeleving van 
mensen. 
 
De fysieke compositie van een stad, het uiterlijk, is bepalend voor de sfeer en het karakter van de stad. 
Door strategisch gebruik van architectuur wordt een deel van de identiteit van de stad bepaald. Het 
uiterlijk van de stad wordt in de vragenlijst in kaart gebracht door vier items. De items vragen 
waarderingen over de kwaliteit van het groen in de stad, de dichtheid van de gebouwen, het uiterlijk 
van de gebouwen en de schoonheid van de gebouwen.  
 
Drie items meten de properheid en netheid van de stad. Dit wordt gemeten door de mate waarin de stad 
“schoon, verzorgd en de luchtkwaliteit zuiver” gevonden wordt. Een stad die schoon en opgeruimd is 
wordt door mensen als veiliger ervaren. 
 
Een stad is in de eerste plaats een plek om te wonen. Een goede woonplek beschikt over goede 
voorzieningen. Verwacht wordt dat een hoge waardering van deze voorzieningen bijdraagt aan de 
tevredenheid over de stad. De waardering van voorzieningen in de stad wordt gemeten door drie items. 
Bewoners kunnen door middel van een rapportcijfer aangeven wat de waardering voor “onderwijs, 
religieuze instituten en de medische voorzieningen” in de stad is.  
 
Het laatste onderdeel waar de fysieke stad uit bestaat is de sfeer in de stad. De fysieke compositie van 
gebouwen, groen en ruimte roept onder de mensen die gebruik maken van de stad een bepaalde sfeer 
op. Deze sfeer is van invloed op de fysieke beleving. Deze beleving wordt gemeten door drie items. Een 
voorbeeld over de ‘sfeer in de stad’ is “het tempo van leven” in de stad. 
 
Sociale stad 
Dit onderdeel meet de sociale stad uit het stadsbelevingsmodel. In het stadsbelevingsmodel wordt er 
onderscheid gemaakt in drie delen. ‘informele interactie’ (2 items) , ‘community spirit’ (6 items) en de  
‘veiligheidsbeleving’ in de stad (4 items). Alle stelling zijn gemeten op een 7-puntsschaal. 
 
De informele interactie meet de mate waarin bewoners het idee hebben oppervlakkig contact met elkaar 
hebben. Dit is bijvoorbeeld het elkaar groeten en vriendelijk zijn tegen elkaar. In de vragenlijst wordt dit 
gemeten door bijvoorbeeld de vraag “De mensen in de stad zijn vriendelijk tegen elkaar”. De 
‘community spirit’ meet hoe sterk bewoners de band met medebewoners ervaren. Dit wordt bijvoorbeeld 
gemeten met de stelling “Mensen in de stad lopen gemakkelijk bij elkaar binnen”, of “de mensen in de 
stad voelen zich met elkaar verbonden”. Een sterke ‘community spirit’  draagt bij aan een sterk 
gemeenschapsgevoel. Dit versterkt het identificatiegevoel en maakt de stad slagvaardiger. De 
veiligheidsbeleving in de stad beperkt zich in dit geval tot de mate waarin een bewoner bang is 
geweldsslachtoffer te worden of slachtoffer van vandalisme. Dit wordt gemeten door stellingen zoals: “ik 
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voel me veilig wanneer ik in de stad ’s avonds over straat loop en “Ik ben bang dat er wat met mijn auto 
gebeurt als ik deze ’s nachts buiten laat staan.” 
 
Economische stad 
De economische stad bestaat uit 7 items met een 7-puntschaal. Deze vragen meten twee constructen. De 
‘kosten van leven in de stad’ en de ‘gepercipieerde welvaart in de stad’. De kosten van leven in de stad 
wordt onder andere gemeten door de stelling: “Almere is een dure stad om te leven”. De ‘gepercipieerde 
welvaart wordt onder andere gemeten door het beeld werk in de stad’ en ondernemersklimaat’’. 
Bijvoorbeeld met de stelling: “In Almere is het gemakkelijk een baan te vinden.” En “Tilburg is een 
goede stad voor ondernemers.” 
 
Stadsimago 
Het imago-onderdeel van de vragenlijst meet het abstracte imago-onderdeel van het model. Het bestaat 
uit twee delen. In het eerste deel wordt bewoners aan de hand van een semantische differentiaal 
gevraagd aan te geven welk beeld ze het meest van toepassing vinden voor de stad. Door middel van 12 
tegenstellingen wordt respondenten gevraagd op een 7-puntsschaal aan te geven wat het meest van 
toepassing is op de stad (Kotler e.a., 1999). Bijvoorbeeld: “actief − passief”, “vernieuwend — ouderwets” 
en ”levendig — saai”. De keuze voor de tegenstellingen is gebaseerd op de gedachte dat de termen 
toepasbaar moeten zijn op de stad als geheel. Bij ‘corportate brands’ zijn merken van toepassing voor 
diverse stakeholders. Dit betekent automatisch dat de termen een bepaald abstractieniveau moeten 
hebben. De totstandkoming van de imago-items is gebaseerd op gesprekken met functionarissen van 
diverse gemeenten aan wie de vraag gesteld is wat volgens hen de kernwaarden van de stad zijn. 
Daarnaast zijn de termen tot stand gekomen aan de hand van nuchter verstand en brainstormen. 
 
In het tweede deel wordt de respondenten gevraagd aan te geven welke drie imagokenmerken ze het 
meest van toepassing vinden voor de stad. Hierin is onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve 
kenmerken. Bewoners wordt gevraagd uit 12 positieve kenmerken 3 kenmerken te kiezen die zij het 
belangrijkste vinden. Hetzelfde wordt gevraagd voor de negatieve kenmerken. De bewoner wordt 
gevraagd uit twaalf negatieve kenmerken er drie te kiezen. De relatie tussen het eerste en het tweede 
deel is, dat deel 1 de sterktes van de verschillende onderdelen aangeeft en deel 2 de prioriteit van de 
onderdelen. Hierdoor ontstaat een overzicht op waardering en belang van de verschillende 
imagokenmerken. 

3.1.4. Demografische gegevens 

Het laatste onderdeel van de vragenlijst betreft een aantal vragen over de achtergrond van de 
respondenten. Dit met als doel de stadsbeleving te kunnen segmenteren op verschillende groepen en 
deze met elkaar te kunnen vergelijken. De achtergrondgegevens die in de vragenlijst zijn gevraagd, 
betreffen het geslacht, opleidingsniveau, soort woning, leeftijd, inkomen, aantal woonjaren, de vier cijfers 
van de postcode en of de respondent ook in de stad werkt. 
 
De keuze om geslacht en de cijfers van de postcode is gemaakt met als doel te kijken of de respondenten 
een afspiegeling zijn van de populatie. Leeftijd, opleidingsniveau, soort woning en aantal woonjaren zijn 
in de vragenlijst opgenomen om te kunnen segmenteren op deze onderdelen. Het blijkt bijvoorbeeld dat 
jongeren meer behoefte hebben aan lifestyle elementen in de stad terwijl ouderen meer behoefte hebben 
aan basale voorzieningen in de stad (Tallon, 2004). De verwachting is dat het opleidingsniveau invloed 
heeft op de voorkeur voor verschillende stadsonderdelen. Hoog opgeleiden vinden het stadsbestuur 
bijvoorbeeld wel belangrijk terwijl laag opgeleiden zich dit totaal niet belangrijk vinden bij de beleving van 
de stad. Het verschil in woningtype, koop of huur, kan invloed hebben op de wijze van stadsbeleving. 
Verondersteld wordt dat bewoners met een koopwoning zich meer bekommeren over de kwaliteit van de 
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fysieke en sociale omgeving vanwege de waarde van het huis. Het aantal woonjaren is opgenomen om te 
kijken in welke mate deze variabele een rol speelt op stadsloyaliteit, stadskwaliteit en de intentie om de 
stad aan te bevelen. Verwacht wordt dat het aantal woonjaren positief bijdraagt op stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen.  

3.1.5. Overige vragen 

In de vragenlijst zijn vragen opgenomen die niet gebruikt worden in het stadsbelevingsmodel. Extra 
vragen zijn in de vragenlijst opgenomen om de deelnemende gemeenten van extra informatie te kunnen 
voorzien en de uitkomsten van het model beter in de context te kunnen plaatsen.  
 
Taken van de gemeente 
De gemeente heeft een zeer divers takenpakket. In de voorwaardelijke sfeer regelt de gemeente veel 
zaken. In het model is onderscheid gemaakt tussen de stad als geheel, bestaande uit imago, 
stadspromotie en evenementen en de stad als verzameling producten. Namelijk de fysieke stad, de sociale 
stad en economische stad. Dit onderdeel van de vragenlijst meet in welke mate bewoners van de stad de 
gemeente verantwoordelijk vinden voor de onderdelen fysieke stad, sociale stad, economische stad en 
het imago van de stad. Dit wordt gemeten aan de hand van stellingen met een 7-puntschaal. Een 
voorbeeld van een stelling over de sociale stad is bijvoorbeeld: “de gemeente Almere doet te weinig om 
een prettige sfeer onder de mensen in de stad te creëren”.  
 
Stad of wijk 
Binnen dit onderdeel is bewoners gevraagd aan te geven met welke grootheid ze zich het meest 
verbonden voelen, de wijk of de stad. Deze vraag dient als indicatie op welk niveau bewoners de stad 
beleven. Ofwel worden de belevingen van bewoners in de stad door bewoners geassocieerd met de stad 
of met de wijk? De grootheid (stad of wijk) waar beleving aangekoppeld wordt is een handvat voor de 
inrichting van city marketing. 

3.2. Respondenten 
Het stadsbelevingsonderzoek is uitgezet onder 2000 respondenten. Deze respondenten zijn geworven 
met behulp van de afdeling onderzoek en statistiek van de deelnemende gemeenten. Het aantal 
respondenten was per stad gelijk verdeeld. Per stad is een steekproef getrokken die een afspiegeling van 
de populatie representeert voor bewoners van 17 jaar en ouder. De representatie is gebaseerd op 
geslacht en leeftijd. 658 Respondenten hebben de vragenlijst geretourneerd waarvan er drie vragenlijsten 
blanco zijn teruggekomen. Na aftrek van de drie blanco vragenlijsten zijn er 328 vragenlijsten uit Tilburg 
en 327 vragenlijsten uit Almere teruggestuurd. Dit is een response van 32%.  

3.3. Deelnemende steden 
Een achttal steden is benaderd om deel te nemen aan het stadsbelevingsonderzoek. De keuze voor de 
steden is gebaseerd op het inwoneraantal van de steden. Steden met een inwoneraantal tussen de 
80.000 en 200.000 zijn steden die een gemeentelijk apparaat hebben dat groot genoeg is om zich op 
planmatige en continue basis bezig te houden met city marketing. Vanuit commercieel oogpunt is dit de 
meest interessante doelgroep om advies aan te geven. Gemeenten zijn veelal telefonisch via de afdeling 
communicatie benaderd met de vraag of ze interesse hadden in een stadsbelevingsonderzoek. Uiteindelijk 
hebben de steden Tilburg en Almere toegezegd aan het onderzoek deel te nemen. Beide steden worden 
hieronder kort beschreven.  

3.3.1. Almere 

De gemeente Almere werd op 1 januari 1984 opgericht met als doel een oplossing te bieden aan de 
ruimteproblematiek van de noordelijke Randstad. Nu 22 jaar later herbergt Almere 178.626 inwoners (1 
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januari 2006, bron: CBS). Hiermee is Almere de achtste stad van Nederland. Qua inwoneraantal valt de 
stad onder de G26. Echter, vanwege enkele sociaal demografische factoren, bijvoorbeeld geen echte 
achterstandswijken, is Almere geen onderdeel van de G26. 
 
Vanwege de korte historie van Almere is het interessant dat Almere deelneemt aan het 
stadsbelevingsonderzoek. Almere is in vergelijking met andere steden erg jong en heeft zich daardoor 
voornamelijk op zeer planmatige basis ontwikkeld. Om deze reden wordt Almere ook wel de maakbare 
of Amerikaanse stad genoemd. Almere wijkt op ontstaansgebied af van de andere deelnemende stad, 
Tilburg. Het is interessant om te zien of er verschil is in beleving tussen de twee steden. 

3.3.2. Tilburg 

De exacte oprichtingsdatum van de gemeente Tilburg is onbekend. De geschriften over Tilburg stammen 
terug tot in de 18e eeuw. Tilburg is ontstaan uit gehuchten en kleine dorpen, zogenaamde herdgangen, 
die met elkaar in verbinding stonden. De oude dorpskernen zijn nog steeds terug te vinden in de namen 
van verschillende oude wijken zoals Heuvel, Korvel, Veldhoven, Broekhoven en Goirke. Pas in 1809 krijgt 
Tilburg stadsrechten. De stad is eind negentiende eeuw groot geworden door de textielindustrie die zich 
vestigde tussen de herdgangen in. Na het verdwijnen van deze tak van industrie in de jaren zestig 
vestigde moderne industrie zich op industrieterreinen aan de rand van de stad. Vanaf de jaren tachtig 
worden de lege plekken in de stad, waar voorheen de textielfabrieken stonden, opgevuld met 
woonwijken. In de volksmond werden Tilburgers altijd Kruikenzeikers genoemd. (De carnavalsnaam van 
Tilburg, Kruikenstad, is hiervan afgeleid). Dit omdat de inwoners vroeger in kruiken urineerden. De 
kruiken met urine werden verkocht aan de zeventiende-eeuwse textielindustrie, die de urine nodig had 
voor het wassen van wol. Sinds de negentiende eeuw worden chemicaliën ingezet voor de bewerking 
van textiel. Het "Kruikenzeiken" duurde echter voort tot diep in de 19e eeuw (nl.wikipedia.org/tilburg). 
Tegenwoordig heeft de stad 200.000 inwoners en is hiermee de zesde stad van Nederland. Tilburg heeft 
op city marketinggebied meerdere initiatieven ondernomen.  
 
In de periode van 1992 tot en met 2003 heeft Tilburg zich geprofileerd als moderne industriestad. Tilburg 
is in 1988 aangewezen als stedelijk knooppunt en vond het noodzakelijk haar ondergewaardeerde positie 
te versterken. Het bleek dat bewoners tevreden waren over de stad, maar dat de stad kampte met een 
onduidelijk zwak imago. Dit heeft ertoe geleid dat de trots op de stad onder bewoners beperkt was. De 
campagne moest door de referentie aan het verleden van de textielindustrie, bewonersverenigingen en 
tegelijkertijd met het ‘moderne’ de stad onderscheidend aan de buitenwereld presenteren. 
 
Lang niet alle stakeholders van Tilburg waren het eens met de ‘pay-off’ ‘Tilburg moderne industrie stad’. 
De industrie in Tilburg ligt slechts één procent boven het gemiddelde. De claim dat al deze industrie 
modern is, was zeer de vraag. Bovendien gaat de ‘pay-off’ voorbij aan de groeiende dienstensector en 
culturele sector.  
 
Tilburg is afgestapt van een slogan en heeft gekozen voor een beeldkenmerk, de T van Tilburg. Door de 
gemeente zijn richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de ‘T’. In principe is iedere bewoner van Tilburg 
vrij de T te gebruiken mits gehouden wordt aan de gestelde richtlijnen. Op deze manier bouwen de 
meest actieve bewoners een eigen stadsbeeld. 
 
Tilburg heeft te kampen met de historie van de campagne ‘moderne industrie stad’. Het blijkt dat 
bewoners van Tilburg zich niet erkend voelen door de rest van Nederland (Doormans, 2003). De nieuwe 
strategie, de T, als beeldkenmerk is interessant en vernieuwend omdat nog nooit eerder een beeldmerk is 
vrijgegeven voor een groep mensen om vrij te gebruiken. Het city marketingverleden van Tilburg en de 
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gepercipieerde onderwaardering die bewoners van de stad hebben, maakt Tilburg een interessante stad 
om in het stadsbelevingsonderzoek op te nemen. 

3.4. Procedure 
Het onderzoek heeft in Tilburg en Almere plaatsgevonden. Er is gekozen de vragenlijst schriftelijk te 
verspreiden. Op deze wijze worden bewoners die geen affiniteit met Internet hebben ook bij het 
onderzoek betrokken. De verspreiding van de vragenlijst heeft in december 2005 plaatsgevonden. 
Voordat de vragenlijsten verspreid werden zijn de respondenten door middel van een vooraankondiging 
(zie bijlage) op de hoogte gesteld over het stadsbelevingsonderzoek. Een week later is de vragenlijst 
verspreid. Respondenten hadden 10 dagen om de vragenlijst in te vullen. Ze konden de vragenlijst gratis 
terugsturen in bijgeleverde retourenvelop. Op alle poststukken (vooraankondiging, vragenlijst en 
retourenvelop) is gebruik gemaakt van naams- en logovermelding van de deelnemende gemeenten. Dit 
met als doel de response te vergroten. 



 4-39

4. Resultaten 
In dit onderzoek wordt onderzocht welke stadselementen bijdragen aan de tevredenheid over de stad 
(stadskwaliteit), aan stadsloyaliteit en aan de (gedrags)intentie van bewoners de stad aan te bevelen. Dit 
met als doel stadsambassadeurschap, (positieve) mond-tot-mond reclame voor de stad, te versterken. 
Aan de hand van literatuur is een conceptueel stadsbelevingsmodel opgesteld. Met behulp van dit model 
is een vragenlijst gemaakt waarmee de stadsbeleving gemeten is. Dit hoofdstuk bekijkt in welke mate het 
conceptueel stadsbelevingsmodel door de data ondersteund wordt. 
 
In paragraaf 4.1 worden de demografische gegevens besproken. In deze paragraaf wordt gekeken hoe 
de verdeling van respondenten op basis van demografische gegevens is. Tevens worden in deze 
paragraaf verschillende bewonerseigenschappen geïntroduceerd waar de beleving van respondenten op 
uitgesplitst wordt. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 de schaalconstructie beschreven. In paragraaf 4.3 
worden de vergelijkende resultaten besproken. Hier opvolgend beschrijft paragraaf 4.4 de voorspellende 
kracht van de verschillende stadselementen. 

4.1. De demografische samenstelling van de steekproef 
Hedendaagse marketing richt zich steeds meer op het onderhouden van relaties met verschillende 
doelgroepen. Door zich te richten op kleine specifieke doelgroepen is men in staat om gerichte 
marketing(communicatie)boodschappen te versturen die beter aansluiten bij de doelgroep. In het 
stadsbelevingsonderzoek is met deze gedachte rekening gehouden door de onderzoeksdata uit te splitsen 
naar verschillende demografische eigenschappen van bewoners. Dit zijn het opleidingsniveau, 
woningtype, woonjaren in de stad en leeftijd. De verschillende demografische eigenschappen worden 
hieronder kort toegelicht. 

4.1.1. Opleidingsniveau 

In de vragenlijst is respondenten gevraagd hun ‘hoogst genoten opleidingsniveau’ aan te geven. 
Respondenten konden kiezen uit de volgende categorieën: Basisschool, VMBO, Havo, VWO, MBO, HBO 
of Universiteit. Om de resultaten overzichtelijk te kunnen presenteren zijn de opleidingsniveaus 
samengevoegd tot 3 categorieën. Respondenten die Basisschool, MAVO of LBO als hoogste 
opleidingsniveau hebben genoten zijn samengevoegd tot de categorie ‘lager onderwijs’. Respondenten 
die Havo, VWO of MBO als hoogste opleidingsniveau hebben, zijn samengevoegd tot de categorie 
‘middelbaar onderwijs’. Respondenten die HBO of Universiteit als hoogste opleidingsniveau hebben 
genoten zijn samengevoegd tot de categorie ‘hoger onderwijs’. In tabel 4.1 staan de percentages per 
opleidingsniveau genoteerd. 
 
Tabel 4.1: Opleidingsniveau respondenten 

Hoogst genoten 

opleidingsniveau 

N  Totaal 

Steekproef (%) 

Tilburg (%) 

Steekproef 

Almere (%) 

Steekproef 

Tilburg (%) 

Populatie 

Almere (%) 

Populatie 

Lager onderwijs 120 18,7 23,8 13,7 36,3 38,7 

Middelbaar onderwijs 280 43,6 40,9 46,3 39,4 40,0 

Hoger onderwijs 242 37,7 35,3 40,1 24,3 21,3 

Totaal 642 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Uit tabel 4.1 is voor de totale steekproef op te maken dat respondenten met ‘lager onderwijs’ ten 
opzichte van de populatie gemiddelden van Tilburg en Almere ondervertegenwoordigd zijn. Het zou 
kunnen dat mensen die ‘lager onderwijs’ hebben genoten zich minder voor het onderwerp van de 
vragenlijst hebben kunnen interesseren dan de overige twee categorieën. De categorie ‘middelbaar 
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onderwijs’ komt redelijk overeen met de samenstelling van de populaties van Tilburg en Almere. De 
groep ‘hoger onderwijs’ is oververtegenwoordigd ten opzichte van het werkelijke aantal in Tilburg en 
Almere. Het zou kunnen dat deze groep zich meer interesseert voor stadsbeleving en om deze reden 
meer hoogopgeleiden de vragenlijst hebben ingevuld. 

4.1.2. Leeftijd respondenten 

De leeftijd van de respondenten ligt tussen de 17 en 91 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten 
betreft 45.2 jaar. Voor het onderzoek zijn drie leeftijdscategorieën gemaakt. Een categorie ‘jongeren’. Dit 
zijn bewoners tot en met 26 jaar. En een categorie ‘middenleeftijd’; bewoners tussen de 27 en 55 jaar en 
een categorie ‘ouderen’. Bewoners ouder dan 55 jaar. 
 
Tabel 4.2: Aantal respondenten per leeftijdscategorie. 

Leeftijdscategorie Aantal (N) Totaal  (%) Tilburg (%) 

Steekproef 

Almere (%) 

Steekproef 

Tilburg (%) 

 Populatie 

Almere  (%) 

Populatie  

Jongeren (< 27) 94 14,4 16,2 12,5 18,9 17,5 

Midden leeftijd (27 t/m 55) 380 58,0 51,5 64,5 52,3 64,0 

Ouderen ( > 55) 181 27,6 32,3 22,9 28,7 18,5 

Totaal 655 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
In tabel 4.2 staan de leeftijdscategorieën in percentages. In Tilburg is het verschil tussen steekproef en 
populatie klein. Iedere leeftijdscategorie is voor Tilburg goed vertegenwoordigd. Voor de stad Almere zijn 
de verschillen tussen steekproef en populatie iets groter. Vooral de categorie ‘jongeren’ is 
ondervertegenwoordigd. Vanuit het doel van het onderzoek, het voorspellen aan de hand van 
verschillende stadsonderdelen, wordt verwacht dat dit geen problemen oplevert omdat alle groepen 
voldoende vertegenwoordigd zijn.  

4.1.3. Verhouding koop en huur 

De verhouding koop- en huurwoningen betreft 70% koop tegenover 30% huur. Het landelijke 
gemiddelde ligt ongeveer op 52%koopwoningen (www.cbs.nl). Het lijkt erop dat er een ‘invullersbias’ is 
waardoor meer mensen met een koopwoning de vragenlijst ingevuld hebben dan mensen met een 
huurwoning. Het zou kunnen dat mensen met een koopwoning zich meer bij de stad betrokken voelen 
dan mensen met een huurwoning. 
 
Tabel 4.3: Verhouding woningtype; totaal en per stad. 

 Woningtype N Totaal (%) Tilburg (%) 

Steekproef 

Almere (%) 

Steekproef 

Tilburg (%) 

Populatie 

Almere (%) 

Populatie 

Koop 450 70,5 65,0 75,9 53,5 38,0 

Huur 188 29,5 35,0 24,1 46,5 62,0 

Totaal 638 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Op stadsniveau neigt Tilburg meer naar het landelijke gemiddelde dan Almere. Toch geldt voor beide 
steden dat meer bewoners met een koopwoning deel hebben genomen aan het onderzoek dan bewoners 
met een huurwoning. 

4.1.4. Woonjaren 

Het aantal woonjaren dat een respondent in de stad woonachtig is varieert van 1 jaar tot de gehele 
levensduur van de bewoner. Het aantal woonjaren is verdeeld in 3 categorieën. Bewoners die korter dan 
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10 jaar in de stad wonen. Bewoners die langer dan 10 jaar in de stad wonen en bewoners die hun hele 
leven in de stad wonen.  
 
Tabel 4.4: Aantal respondenten per woonjarencategorie. 

Woonjaren N Totaal (%) Tilburg (%) Almere (%) 

1 tot 10 jaar 203 31,1 17,7 44,6 

langer dan 10 jaar 274 42,0 30,6 53,5 

hele leven 175 26,8 51,7 1,8 

Totaal 652 100 100 100 

 
In tabel 4.4 is te zien dat alle 3 de categorieën met ongeveer gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn. Er 
zijn meer respondenten uit Almere (N= 145) in de woonjarencategorieën ‘korter dan 10 jaar in de stad’ 
en ‘langer dan 10 jaar in de stad’. De woonjarencategorieën ‘hele leven’ wordt voornamelijk 
vertegenwoordigd door respondenten uit Tilburg. Almere heeft slechts 6 respondenten die hun hele leven 
in de stad wonen. Bij de interpretatie van de gegevens is het belangrijk te beseffen dat de categorie ‘hele 
leven’ dus vooral door Tilburgers wordt bepaald en dat generaliserende conclusies voor deze categorie 
met voorzichtigheid genomen moeten worden. 

4.1.5. Conclusie 

De dataset is geen representatieve afspiegeling van de populatie. De steekproef blijkt representatief voor 
de uitsplitsing naar leeftijdscategorie. Bij uitsplitsing naar de overige verschillende demografische 
kenmerken blijkt dat sprake is van onder- en oververtegenwoordiging van verschillende groepen. Het is 
mogelijk door middel van ‘weging’ te corrigeren voor de verschillen tussen populatie en dataset. Binnen 
dit onderzoek is ervoor gekozen dit niet te doen. Een statistisch model heeft immers het doel te kunnen 
voorspellen/verklaren voor bepaalde groepen. De afspiegeling van de populatie hoeft hiervoor niet 
geheel correct te zijn. “De gedachte is dat door selectieve non-response de gevonden gemiddelden 
wellicht vertekend zullen zijn, maar dat de modelparameters zoals regressiecoëfficiënten minder 
vertekend zullen zijn. Zolang we voornamelijk geïnteresseerd zijn in modelparameters lijkt er dan weinig 
aan de hand” (Hox, 1998). Voorwaarde is dat het hierbij om een correct model gaat. In dit geval is 
onbekend of er sprake is van een correct model en kan er dus niet vanuit worden gegaan dat alle 
groepen correct vertegenwoordigd worden. Dit probleem wordt ondervangen doordat er gesegmenteerd 
op verschillende doelgroepen bekeken wordt.  

4.2. Schaalconstructie 
Het stadsbelevingsmodel maakt onderscheid tussen 7 hoofdgroepen. Deze hoofdgroepen zijn onderdelen 
van de stad. Voor dit onderzoek zijn de volgende onderdelen/hoofdgroepen benoemd: ‘fysieke stad’, 
‘sociale stad’, ‘economische stad’, ‘bestuurlijke stad, ‘imago van de stad’, ‘evenementen’ in de stad en 
‘stad in beeld’. Vijf van deze hoofdgroepen, de ‘fysieke stad’, ‘sociale stad’, ‘economische stad’, 
‘bestuurlijke stad’ en ‘imago van de stad’ zijn onderverdeeld in twee of meerdere constructen. De overige 
twee hoofdgroepen, ‘evenementen’ en ‘stad in beeld’ zijn uniedimensionaal. 
 
De reden voor deze 7 hoofdgroepen is tweeledig. Enerzijds is voor deze indeling gekozen om inzicht te 
krijgen in hoe mensen, vanuit leefomgeving, de stad beleven. Anderzijds om het effect van city 
marketingmiddelen zoals stadspromotie en evenementen te kunnen bepalen. De hoofdgroepen van het 
stadsbelevingsmodel zijn gebaseerd op literatuur uit verschillende onderzoeksgebieden zoals de ecologie, 
welzijnsleer en city marketingplanning. In deze paragraaf wordt getoetst of de veronderstelde 
constructen van het stadsbelevingsmodel empirisch bewezen kunnen worden. 
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De dataset wordt per hoofdgroep geanalyseerd. Het onderscheid tussen de verschillende hoofdgroepen is 
zo groot dat het in de wetenschappelijke literatuur losse onderzoeksgebieden zijn. Om deze reden is de 
aanname gedaan dat bewoners van de stad de grote themaverschillen van de hoofdgroepen zullen 
onderkennen. Niemand zal zeggen dat de ‘sociale stad’ een onderdeel is van de ‘fysieke stad’. Binnen de 
hoofdgroepen is de betekenis van de verschillende constructen veel verfijnder. De betekenis van 
verschillende constructen zijn (onder elkaar) nauw met elkaar verbonden. Er is geen gevalideerde 
vragenlijst gebruikt bij dit onderzoek. Er was geen vragenlijst voor handen die de verschillende 
constructen bevatte zoals deze in dit onderzoek waren verondersteld. De veronderstelde constructen uit 
de vragenlijst zijn samengesteld aan de hand van bestaande vragenlijsten over omgevingswelzijn en 
literatuur over city marketing. Om deze reden is besloten met behulp van een exploratieve factoranalyse 
te bekijken of de veronderstelde constructen statistisch aan te tonen waren. 
 
Per hoofdgroep is gekeken of de veronderstelde constructen door middel van factoranalyse bevestigd 
konden worden. Wanneer bleek dat er geen statistische gronden waren voor het veronderstelde 
construct, is onderzocht weke alternatieve clusters door middel van factoranalyse uit de data gedestilleerd 
konden worden. In eerste instantie is gekeken naar de componenten zoals deze ontstaan bij een 
factoranalyse met varimax rotatie. Hierbij zijn waarden tot maximaal onder de 0.4 bij de factoranalyse 
onderdrukt. Wanneer bleek dat items op meer dan één cluster hoog laadden is ervoor gekozen het item 
te verwijderen. Per analyse is gekeken naar een geschikte naamgeving (etiket) voor de clusters. In het 
geval een cluster een groep items bevatte die moeilijk van een etiket voorzien kon worden is er voor 
gekozen de factoranalyse in meerdere factoren te verdelen en te kijken of op deze wijze een beter etiket 
aan de verschillende componenten gegeven kon worden. Dit is net zo lang gedaan totdat een zo goed 
mogelijke ‘fit’ gevonden is tussen de samenstelling van groepen items en de mogelijke betekenis van 
deze groepen items. 
 
Naast de validiteit van een model is het noodzakelijk dat het model betrouwbaar is. Alle constructen zijn 
onderworpen aan een betrouwbaarheidstoets. Aan de hand van inter-item correlatie (Cronbachs alpha) is 
onderzocht of de constructen betrouwbaar zijn. Constructen die een alpha-waarde hebben groter dan 
0.6 zijn betrouwbaar bevonden. Dit betekent dat deze constructen in het stadsbelevingsmodel zijn 
opgenomen. In de volgende paragrafen is per hoofdgroep beschreven wat het resultaat van de 
factoranalyse is geworden.  

4.2.1. Schaalconstructie stadsloyaliteit 

De stadsloyaliteit is één van de afhankelijke variabelen die in het stadsbelevingsmodel wordt verklaard. 
Het construct bestaat uit 6 items en is uniedimensionaal. Het construct brengt de mate van affectie 
tussen bewoner en stad in kaart. Een factoranalyse heeft aangetoond dat de items allen op één factor 
laden (zie tabel 4.5). Daarnaast heeft het construct een goede betrouwbaarheid. De stadsloyaliteit is in de 
vooraf bedoelde vorm in het stadsbelevingsmodel opgenomen.  



 4-43

Tabel 4.5: componenten matrix ‘stadsloyaliteit’ 

Nr. Item Cluster 

   1 

1 Trots stad 0,82 

2 Verbondenheid stad 0,84 

3 Trots geschiedenis 0,73 

4 Thuisgevoel in stad 0,89 

5 Blij terug in stad na weggeweest te zijn 0,88 

6 Identificatie met stad 0,91 

   

 ‘Eigenvalue’ 4,27 

 Verklaarde variantie (%) 71 

 Cronbach’s alpha 0,92 

Factorladingen onder 0.4 zijn onderdrukt. 

4.2.2. Schaalconstructie gedragsintentie de stad aan te bevelen 

In de vragenlijst is het onderdeel ‘toekomstbeeld van de stad opgenomen. In dit onderdeel wordt de 
respondenten gevraagd aan te geven in welke mate ze geneigd zijn de stad aan te bevelen en in welke 
mate ze geneigd zijn zelf in de stad te blijven wonen. Deze geneigdheid noemen we de ‘gedragsintentie 
de stad aan te bevelen’. 
 
Tabel 4.6: correlatiematrix factoranalyse gedragsintentie. 

Nr. Item Cluster 

   1 

1 Aanraden als woonplaats 0,90 

2 Aanraden als bezoekplaats 0,86 

3 Blijven wonen 0,67 

   

 ‘Eigenvalue’ 1,98 

 Verklaarde variantie (%) 66 

 Cronbach’s alpha 0,74 

Factorladingen onder 0.4 zijn onderdrukt. 

 
Tabel 4.6 is een overzicht van items die respondenten naar hun intentie vragen de stad aan te bevelen. 
Alle items laden in één factor. De verklaarde variantie bedraagt 66 procent. Tevens is het construct 
betrouwbaar (α = 0.74). NB. Op voorhand is het item over de leefbaarheidverwachting: ‘Hoe 
waarschijnlijk acht u het dat uw stad, als geschikte stad om te wonen, de komende vijf jaar stijgt?’ van de 
stad uit het construct gehaald. Bij nader inzien doet dit item geen beroep op de gedragsintentie van de 
respondent.  

4.2.3. Schaalconstructie stadspromotie 

In de vragenlijst is een onderdeel opgenomen over de ‘stadscommunicatie’ dat het onderdeel 
stadspromotie in het stadsbelevingsmodel vertegenwoordigt. Dit construct was uniedimensionaal bedoeld 
en had het doel te meten in welke mate bewoners beeldkenmerken van de stad en geplande 
communicatie-uitingen over de stad herkennen en er zich mee identificeren. Na factoranalyse en 
betrouwbaarheidsanalyse is gebleken dat de stellingen niet uit één factor bestaan en dat de 
betrouwbaarheid van het construct te laag (α <0.6) is. Om deze reden is besloten ‘stad in beeld’ niet mee 
te nemen bij de verdere analyse van het stadsbelevingsmodel. 
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4.2.4. Schaalconstructie evenementen in de stad 

In de vragenlijst is een onderdeel opgenomen over de beleving van de evenementen in de stad. De 
stellingen zijn gericht op herkenning en waardering van evenementen. De stellingen over de 
evenementen van de stad zijn unie-dimensionaal bedoeld. Een factoranalyse bevestigt dit (zie tabel 4.7). 
Daarnaast blijkt het ‘evenementenconstruct’ betrouwbaar (α = 0.82).  
 
Tabel 4.7: componenten matrix ‘evenementen’ 

Nr. Item Cluster 

   1 

1 Duidelijk gezicht 0,90 

2 Spraakmakende evenementen. 0,90 

3 Aantrekkelijk woonplek 0,80 

   

 ‘Eigenvalue’ 2,23 

 Verklaarde variantie (%) 74 

 Crohnbach’s alpha 0,82 

Factorladingen onder 0.4 zijn onderdrukt. 

4.2.5. Schaalconstructie bestuurlijke stad 

In de vragenlijst is een onderdeel opgenomen over de gemeente en het bestuur van de stad. Dit 
onderdeel bestond uit 13 items verdeeld in 3 vooraf veronderstelde constructen. Aan de hand van 
factoranalyse is gekeken hoe de items zich over de verschillende factoren verdelen. Een eerste 
factoranalyse verdeelt de items in 2 factoren. De verklaarde variantie is 68%. Er zijn een aantal items die 
op beide clusters laden. Ter verbetering van het construct zijn items die op twee clusters laadden, één 
voor één, uit de analyse verwijderd. Criterium voor prioritering van verwijdering was in eerste instantie 
het correlatieverschil dat het item tussen de twee verschillende clusters had. Hoe kleiner het 
correlatieverschil, hoe hoger de prioriteit om het item te verwijderen. Deze procedure is net zolang 
herhaald totdat er twee clusters waren waarvan alle items op één cluster laadden. Hierdoor zijn 3 items 
verwijderd. Het item ‘klachten’, ‘volledigheid van diensten’, ‘informeren belangrijke onderdelen’. Het 
resultaat van deze procedure staat in tabel 4.8. De verklaarde variantie bedraagt 68%. Zowel cluster 1 (α 
= 0.84)  als cluster 2 (α = 0.90) is betrouwbaar. 
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Tabel 4.8: geroteerde componenten matrix bestuurlijke stad na verwijdering dubbel ladende items. 

 Item Cluster 

   1 2 

1 Nakomen beloftes 0,85   

2 Besteding belastinggeld 0,82   

3 Gemeente goed geïnformeerd 0,79   

4 Geheel 0,77   

5 Burgers betrokken 0,76   

6 Deskundigheid 0,50   

7 Bereikbaarheid stadhuis   0,83 

8 Service stadhuis   0,82 

9 Kwaliteit berichtgeving website   0,76 

10 Kwaliteit berichtgeving huis-aan-huisbladen   0,74 

    

 ‘Eigenvalue’ 5,6 1,2 

 Verklaarde variantie (%) 56 12 

 Cronbach’s alpha 0,84 0,90 

Factorladingen onder 0.40 zijn onderdrukt. 

 
Cluster 1: kwaliteit stadsbestuur 
De betekenis van de eerste groep items heeft te maken met de beleving van de kwaliteit van bestuur in 
de stad. Cluster 1 wordt dan ook ‘kwaliteit van bestuur’ genoemd. 
 
Cluster 2: kwaliteit van gemeente informatie 
Het tweede cluster bevat items over de mate waarin de gemeente voorziet in de informatiebehoefte die 
burgers hebben. Cluster 2 is het label ‘gemeente informatie’ gegeven.  

4.2.6. Schaalconstructie fysieke stad 

De hoofdgroep ‘fysieke stad’ behelst de fysieke aspecten zoals een individu, een bewoner van de stad, de 
fysieke omgeving kan waarnemen. Hierin is vanuit de ecologie gekeken op welke wijze mensen naar hun 
directe leefomgeving kijken. In de vragenlijst zijn in deze hoofdgroep 6 clusters opgenomen waaruit de 
fysieke stad is opgebouwd. Dit zijn de ‘infrastructuur’, ‘uiterlijk’, ‘milieu’ en ‘sfeer’ van de stad en de 
‘vrijetijdsmogelijkheden’ en ‘medische, onderwijs en religieuze voorzieningen’ in de stad. Door middel van 
factoranalyse is getoetst of de respondenten onderscheid maken tussen de zes bovenstaande 
veronderstelde clusters. Dit bleek niet het geval. Uit een factoranalyse met varimax rotatie is gebleken dat 
de respondenten een andere indeling in hun hoofd hebben. In tabel 4.9 staat de componentenmatrix die 
voortkomt uit de factoranalyse wanneer alle items over de fysieke stad worden ingevoerd.  
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Tabel 4.9: geroteerde componentenmatrix hoofdgroep ‘fysieke stad’ 

Nr. Item 1 2 3 4 

1 Luchtkwaliteit 0,77    

2 Dichtheid bebouwing 0,73    

3 Properheid 0,72    

4 Verzorgdheid 0,71   0,40 

5 Kwaliteit bebouwing 0,70    

6 Rust komen 0,68    

7 Groen 0,62  0,42  

8 Schoonheid 0,61 0,46   

9 Infrastructuur 0,60    

10 Openbaarvervoer 0,56    

11 Winkelaanbod   0,73   

12 Uitgaansmogelijkheden   0,71   

13 Leefbaarheid 0,54 0,61   

14 Tempo van leven 0,49 0,56   

15 Buitengebieden    0,75  

16 Recreatiemogelijkheden    0,67  

17 Verenigingsleven    0,63  

18 Onderwijs     0,73 

19 Religie     0,70 

20 Medisch     0,67 

 ‘Eigenvalue’ 7,61 2,15 1,33 1,10 

 ‘Verklaarde variantie’ (%) 38 11 7 5 

Factorladingen onder 0.4 zijn onderdrukt. 

 
De factoranalyse heeft een verklaarde variantie van 61%. In tabel 4.9 is te zien dat 15  items duidelijk op 
één cluster laden. Dit betekent dat deze items slechts op één factor hoger dan 0.4 correleren. 10 Van de 
20 items laden op het eerste cluster. Hierdoor neemt het eerste cluster meer dan de helft van de 
verklaarde variantie voor haar rekening. tabel 4.13 bevat twee items die bijna even sterk ( > 0.5) op twee 
clusters laden. Dit zijn de items ‘leefbaarheid van de stad’ (13) en ‘het tempo van leven in de stad’ (14). 
Deze items laden zowel op cluster 1 als op cluster 2. Dit is niet wenselijk voor de validiteit van het model. 
Bij deze items is immers onbekend of de respondent het item associeert met het ene cluster of met het 
andere cluster. In dit geval zijn er geen zwaarwegende bezwaren vanuit betekenisoptiek om de items niet 
te verwijderen maar is het voor de robuustheid van het model noodzakelijk deze items (13 & 14) te 
verwijderen.  De items 4, 7 en 8 laden ook in twee clusters. Omdat deze minder sterk in twee clusters 
laden dan de items 13 en 14 is besloten deze items in deze fase niet te verwijderen.  
 
Naast het  probleem dat items op meerder clusters laden geeft de factoranalyse geen bevredigend 
resultaat. De verscheidenheid van de items in cluster 1 is dermate breed dat het moeilijk is cluster 1 van 
één overkoepelend allesomvattend etiket te voorzien. Daarnaast is het vanuit het doel van het onderzoek 
wenselijk meer onderscheidend te kunnen zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de data over de ‘fysieke stad’ 
meerdere onderdelen kan onderscheiden. Één cluster dat een héél algemeen etiket bevat is vanuit dit 
oogpunt niet wenselijk. Het uiteindelijke doel is om zo concreet mogelijk aan te kunnen geven wat bij 
bewoners tot ambassadeurschap leidt. Cluster 2 in tabel 4.9 bevat items die betrekking hebben op de 
‘binnenstedelijke commerciële zone’. Het cluster wordt gevormd door items over ‘winkelaanbod’, 
‘uitgaansmogelijkheden’, ‘tempo’ en ‘leefbaarheid’ in de stad. In cluster 2 is het item over de 
‘leefbaarheid van de stad’ (13) op zowel statistische gronden als op betekenis gronden niet wenselijk te 
behouden. Het item over ‘leefbaarheid’ (13) laadt op twee clusters en is vanuit semantisch oogpunt niet 
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direct te associëren met de andere twee items in cluster 2. Daarnaast is ‘leefbaarheid’ (13) een dermate 
algemene term dat de verwachting is dat dit item altijd op andere clusters zal blijven laden. Om deze 
reden is besloten het item over ‘leefbaarheid’ te verwijderden. Cluster 3 bevat items over de waardering 
van de ‘recreatiemogelijkheden’ in de stad. Dit zijn vragen over de waardering van parken, pleinen en het 
verenigingsleven. De items in cluster 3 laden statistisch alléén op cluster 3 wat betekent dat ze samen één 
specifiek stadselement meten. Daarnaast is het bij de betekenis van de items van cluster 3 mogelijk één 
duidelijk label te geven: ‘recreatief actief vermaak’.  De items in cluster 4 laden alleen in cluster 4 en zijn 
hierdoor onderscheidend van de rest. De items in cluster 4 betreffen vragen over de voorzieningen in de 
stad. Het betreft hier onderwijs, gezondheidszorg, en religieuze voorzieningen. De items in dit cluster 
worden als zodanig ‘gelabeld’.  
 
De clusters die voortkomen uit de factoranalyse uit tabel 4.9 zijn deels bruikbaar maar zijn niet bruikbaar 
voor het realiseren van een stadsbelevingsmodel. Dit heeft te maken met drie elementen. (1) De 
factoranalyse uit tabel 4.9 maakt te weinig onderscheid. In het stadsbelevingsmodel worden meer 
categorieën verondersteld. (2) Het blijkt moeilijk om de clusters 1 en 2 van labels te voorzien omdat de 
betekenis van de verschillende items divers is. (3) Tenslotte bevat tabel 4.9 items die op meerdere clusters 
laden. Het gevolg is dat clusters onzuiver zijn omdat hierdoor niet uitgesloten kan worden wat ze precies 
meten. Om deze problemen op te lossen is besloten de factoranalyse nogmaals uit te voeren. Hierbij is 
getracht de items over meerdere clusters te verdelen. Tevens zijn items die op twee clusters tegelijk laden 
verwijderd. Dit heeft uiteindelijk, na meerdere factoranalyses, geleid tot de geroteerde 
componentenmatrix in tabel 4.10. 
 

Tabel 4.10: geroteerde componenten matrix fysieke stad in zes clusters. 

  Item Cluster 

  1 2 3 4 5 6 

1 Groen 0,833           

2 Dichtheid bebouwing 0,751           

3 Rust komen 0,724           

4 Schoonheid 0,578       (0,432)   

5 Luchtkwaliteit 0,547 (0,416)         

6 Tempo 0,472           

7 Verzorgdheid   0,881         

8 Properheid   0,861         

9 Buitengebieden     0,848       

10 Recreatiemogelijkheden     0,704       

11 Verenigingsleven     0,683       

12 Religie       0,829     

13 Onderwijs       0,759     

14 Medisch       0,628     

15 Uitgaansmogelijkheden         0,770   

16 Winkelaanbod         0,764   

17 Openbaarvervoer           0,787 

18 Infrastructuur           0,734 

        

 ‘Eigenvalue’ 6,55 2,12 1,32 1,03 0,92 0,84 

 ‘Verklaarde variantie’  (%) 36 12 7 5 5 5 

 Cronbach’s alpha 0,84 0,88 0,63 0,76 0,70 0,64 

Factorladingen onder 0.4 zijn onderdrukt. 
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Tabel 4.10 bestaat uit zes clusters. De totale verklaarde variantie van de constructen in tabel 4.10 is 71%. 
Het construct ‘fysieke sfeer’ (cluster1) heeft de meeste verklaarde variantie met 36%. De overige 
constructen hebben een duidelijk lager verklaarde variantie. Dit heeft te maken met het verschil in aantal 
items tussen het construct ‘fysieke stad’ (6 items) en de andere constructen (2 of 3 items). De verdeling 
van de items in zes clusters leent zich vanuit semantisch oogpunt goed voor naamgeving van de 
verschillende clusters en het aantal items waaruit ze zijn opgebouwd is goed bruikbaar voor verdere 
analyse. De naamgeving van de clusters wordt hieronder kort besproken: 
 
Cluster 1: ‘Fysieke sfeer’  
Cluster 1 bevat items over ‘de hoeveelheid groen in de stad’, ‘de dichtheid van de gebouwen’, ‘tot rust 
komen’, ‘de schoonheid van gebouwen’, ‘de luchtkwaliteit’ en het ‘tempo van leven’ in de stad. De 
combinatie van deze items is samen te vatten als de beleving van de ‘fysieke sfeer van de stad’. Het 
cluster meet wat de stad voor bewoners ‘ademt’. Het is een indicatie voor algemene beleving van de 
stad. 
 
Cluster 2: ‘Hygiëne en milieu’ 
Cluster 2 bevat 2 items. Één item over de mate waarin de stad ‘verzorgd’ gevonden wordt. Verzorgd is in 
dit geval bedoeld als de mate waarin de stad opgeruimd en onderhouden gevonden wordt. Het andere 
item gaat over de mate waarin de stad schoon wordt gevonden. Hierbij moet worden gedacht aan 
hondenpoep, straatvuil en graffiti. Het cluster is samengevat met de naam ‘hygiëne en milieu’.  
 
Cluster 3: ‘Recreatief actief vermaak’ 
Cluster 3 bevat 3 items. Een item over de buitengebieden van de stad. Een item over de kwaliteit van 
parken en pleinen van de stad en een item over het verenigingsleven in de stad. Alle drie de items 
hebben te maken met recreatie en actief vermaak. In parken wordt gewandeld of van de omgeving 
genoten, pleinen worden gebruikt om te sporten of mensen te ontmoeten en in het verenigingsleven 
werken mensen actief samen aan een sport of hobby. Om deze reden is dit cluster ‘recreatief actief 
vermaak’ genoemd. 
 
Cluster 4: ‘Medische, onderwijs en religieuze voorzieningen 
Cluster 4 bevat 3 items die vragen naar een kwaliteitsoordeel van onderwijs, gezondheidszorg en religie. 
Dit cluster heeft het label ‘medische, onderwijs en religieuze voorzieningen’ gekregen. Er is gezocht naar 
een etiket dat cluster 4 krachtiger samenvat. Bijvoorbeeld ‘voorzieningen in de stad’. Hier is niet voor 
gekozen omdat dit etiket een groter domein omvat dan wat de items in dit cluster representeren.   
 
Cluster 5: ‘commerciële zone’ 
Dit cluster bevat twee items. Één over het winkelaanbod en één over de uitgaansmogelijkheden in de 
stad. Het cluster meet het waardeoordeel over het gebied in de stad waar de bewoner heen gaat voor 
inkopen en uitgaan. Het cluster is samengevat onder het label ‘commerciële zone’. 
 
Cluster 6: ‘Bereikbaarheid’ 
De bereikbaarheid wordt gemeten door middel van twee items. Één over ‘de kwaliteit van wegen’ en één 
over het openbaar vervoer in de stad.  
 
Vanuit statistische overwegingen is het niet wenselijk clusters 5 (commerciële zone) en 6 (infrastructuur) 
mee te nemen in het stadsbelevingsmodel. De ‘eigenvalue’ van beide clusters is lager dan 1. (cluster 5 = 
0.92 & cluster 6 = 0.84). Dit betekent dat mate waarin cluster 5 & 6 de dataset verklaren, laag is. Toch is 
er vanuit betekenisoogpunt reden beide clusters toch op te nemen in het stadsbelevingsmodel. Er zijn 
aanwijzingen dat de infrastructuur en openbaar vervoer door bewoners belangrijk gevonden wordt. In 
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het opmerkingenveld van de vragenlijst zijn in een aantal gevallen ergernissen geventileerd over 
drempels, (gebrek aan) parkeerplekken en het dichtslibben van toegangswegen. Hieruit blijkt dat de 
infrastructuur van de stad een belangrijk stadselement is dat ‘leeft’ onder bewoners en dat ‘infrastructuur’ 
een onderdeel is dat bewoners evalueren bij stadsbeleving. Uit alle opmerkingen die bewoners over de 
stad zouden kunnen plaatsen, beginnen bewoners over de infrastructuur van de stad. De volledigheid 
van de stadsbeleving komt dus onder druk te staan wanneer het cluster ‘infrastructuur’ niet wordt 
meegenomen. Om deze reden is besloten het cluster ‘infrastructuur’ in het stadsbelevingsmodel mee te 
nemen.  
 
De items in cluster 5 behandelen het winkelaanbod en uitgaansleven van de stad. De ‘eigenvalue’ van 
cluster vijf (0.92), over winkels en het uitgaansleven, nadert de waarde 1 op 0.08 punt na. De 
betrouwbaarheid van het cluster is (α = 0.66).  Winkels en het uitgaansleven zijn stadselementen waar 
praktisch iedere burger gebruik van maakt. Het ligt in de lijn der verwachting dat in het geval er meer 
items over de winkels en het uitgaansleven van de stad waren opgenomen het cluster meer verklaarde 
variantie gehad zou hebben. Omdat het cluster een ‘eigenvalue’ heeft dat dicht bij 1 ligt en omdat de 
betekenis van de items goed in één construct passen is besloten dit item in de data-analyse van het 
stadsbelevingsmodel op te nemen.  
 
Het blijkt dat twee items naast cluster 1 (fysieke sfeer) ook op een ander cluster laden. Het item over de 
‘schoonheid van de gebouwen in de stad’ laadt in mindere mate (0.43) ook op cluster 5 (commerciële 
zone) en het item over ‘luchtkwaliteit in de stad’ (0.42) laadt ook op cluster 2 (de verzorgdheid en 
hygiëne in de stad). Voor beide items is vanuit semantisch oogpunt te begrijpen waarom de items op 
beide clusters laden. De luchtkwaliteit heeft invloed op de ‘sfeer’ in de stad en luchtkwaliteit is een 
maatstaf voor hoe hygiënisch en gezond de stad ervaren wordt. De schoonheid van de stad laadt naast 
cluster 1 ook op het winkelaanbod en uitgaansleven. Een mogelijke verklaring is dat bij de waardering 
van de schoonheid van de stad vooral een waardering wordt gegeven voor het uiterlijk van de 
binnenstad. Voor beide ‘items’ is gekozen ze mee te nemen in de data-analyse. Ze verklaren in beide 
gevallen logische onderdelen van de stad die daarnaast met elkaar verbonden zijn. Het feit dat hierdoor 
voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie (validiteit) van de voorspellende waarden van de clusters 
op de afhankelijke variabelen (gedragsintentie loyaliteit en de kwaliteit) is ondergeschikt aan de extra 
verklaarde variantie en betrouwbaarheid die het oplevert.  

4.2.7. Schaalconstructie sociale stad 

De hoofdgroep sociale stad kijkt hoe bewoners van de stad het leven met hun medebewoners, de 
omgang, ervaren. Deze hoofdgroep bevat vragen over de ‘community spirit’ in de stad, de mate van 
informele interactie die bewoners met medebewoners hebben en het gevoel van veiligheid in de stad. De 
vragen zijn samengesteld uit literatuur over sociale cohesie. Door middel van factoranalyse is gekeken of 
de veronderstelde verschillende onderdelen aantoonbaar waren. Dit bleek niet het geval. In tabel 4.11 
staat de geroteerde componenten matrix van de sociale stad. 
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Tabel 4.11: geroteerde componenten matrix sociale stad. 

Nr. Item Cluster 

  1 2 3 

1 Makkelijk contact 0,85     

2 Makkelijk binnenlopen 0,84     

3 Elkaar verbonden 0,82     

4 Vriendelijk 0,78     

5 Betrokken 0,71     

6 Vertrouwen elkaar 0,68     

7 Netjes 0,52 0,50   

8 Onveilig   0,78   

9 Veilig op straat   0,75   

10 Spanningen tussen groepen     0,70 

11 Vrienden in de stad     -0,69 

12 Vandalisme     0,51 

 

 ‘Eigenvalue’ 4,43 1,75 1,00 

 Verklaarde variantie (%) 37 15 8 

Factorladingen onder 0.4 zijn onderdrukt. 

 
In tabel 4.11 is te zien dat de items over de sociale stad in 3 factoren laden. Deze factoren zijn anders dan 
vooraf verwacht. De items in cluster 1 bevatten items over de ‘community spirit’ en de mate van 
‘informele interactie’ in de stad. Het tweede cluster wordt getypeerd door items over het gevoel van 
veiligheid in de stad. Twee items in dit cluster waren bewust in de vragenlijst opgenomen om 
veiligheidsperceptie te meten (tabel 4.11 itemnr. 8 & 9). Het item over de mate waarin mensen zich 
netjes gedragen in de stad laadt onverwacht in dit veiligheidscluster. Het derde cluster bevat een groep 
items die moeilijk van een label te voorzien is. Een mogelijkheid voor een label zou ‘wederzijds begrip en 
respect’ kunnen zijn. Dit is echter wel een zeer abstracte term voor 3 uitingen die onder dit label kunnen 
vallen. ‘wederzijds begrip en respect’ omvat meer dan het respecteren van elkanders spullen en 
gewoonten. De uitkomst van de factoranalyse uit tabel 4.11 is in deze vorm niet bruikbaar voor het 
stadsbelevingsmodel. De factoranalyse is herhaald totdat de uitkomst aan de volgende criteria voldeed. 
(1) Een cluster moest van een helder en duidelijk label te voorzien zijn en (2) items mochten niet op 
meerdere clusters tegelijk laden. Om dit te bereiken is de volgende procedure gebruikt. In het geval dat 
een item met meerdere clusters hoog correleerde is besloten het item te verwijderen en de factoranalyse 
nogmaals uit te voeren en te kijken of de nieuwe verzameling items een bruikbare indeling opleverde. 
Daarnaast is onderzocht hoe de factoranalyse eruit zag met een cluster meer. Het resultaat van de 
factoranalyse staat in tabel 4.12 
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Tabel 4.12: geroteerde componenten matrix ‘sociale stad’ na verwijdering ‘dubbel ladende’ items.  

Nr. Item Cluster 

   1 2 3 

1 Makkelijk contact 0,86     

2 Makkelijk binnenlopen 0,84     

3 Elkaar verbonden 0,82     

4 Vriendelijk 0,79     

5 Betrokken 0,73     

6 Onveilig?   0,85   

7 Veilig op straat   0,80   

8 Vrienden in de stad     0,97 

     

 ‘Eigenvalue’ 3,59 1,30 0,94 

 Verklaarde variantie (%) 45 16 12 

 Cronbach’s alpha 0,88 0,56 - 

Factorladingen onder 0.30 zijn onderdrukt. 

 
In tabel 4.12 bestaat uit 3 clusters. Alle items laden hoog in één cluster. Ieder cluster bevat een groep 
items dat wat betekenis betreft van een etiket te voorzien is. In vergelijking tot de veronderstelde 
constructen waaruit de vragenlijst is opgebouwd zijn er twee belangrijke verschillen. Namelijk (1) de 
constructen ‘informele interactie’ en ‘community spirit’ zijn samengevoegd in één cluster. (2) Vrienden in 
de stad blijkt een belangrijk cluster te zijn. De schaalconstructie van de sociale stad wordt hieronder 
toegelicht. 
 
Cluster 1: Goed burgerschap 
Cluster 1 is een combinatie van de ‘community spirit’ en de ‘informele interactie’. Het bevat items over de 
omgangsnormen tussen bewoners en hoe bewoners deze in de stad ervaren. Het betreft hier items over 
de mate waarin mensen zich met elkaar betrokken voelen, vriendelijk tegen elkaar zijn en de mate waarin 
bewoners het gevoel hebben gemakkelijk bij elkaar langs te gaan. Om deze reden wordt cluster 1 ‘goed 
burgerschap’ genoemd.  
 
Cluster 2: Veiligheidsgevoel 
Cluster 2 bevat items over de veiligheidsperceptie van bewoners. Het veiligheidsgevoel wordt bepaald 
door de mate waarin mensen zich veilig voelen als ze ’s avonds over straat lopen. En een algemeen 
oordeel over de veiligheid van de stad. Het cluster wordt dan ook ‘veiligheidsgevoel’ genoemd.  
 
Cluster 3: Vrienden in de stad 
Cluster 3 bevat slechts 1 item. Het item vraagt respondenten aan te geven in welke mate hun vrienden in 
de stad wonen. Ondanks dat dit construct slechts één item bevat blijkt het een belangrijk element bij de 
voorspelling van de gedragsintentie, loyaliteit en kwaliteitsoordeel over de stad.  
 
De totale verklaarde variantie van de ‘sociale stad’ is 73%. Het construct ‘goed burgerschap’ is 
betrouwbaar (α = 0.88). Het construct ‘veiligheidsgevoel’ is minder betrouwbaar (α = 0.56). Het scoort 
onder de gestelde alphawaarde van 0.6. Uit de opmerkingen in de vragenlijst is gebleken dat (gebrek 
aan) veiligheid als een probleem ervaren wordt. Respondenten spreken in de vragenlijsten over 
verloedering van de wijk en een onveilig gevoel in de leefomgeving. Om deze reden is besloten dit 
construct mee te nemen in de analyse. Consequentie van deze keuze is dat voorzichtigheid geboden is bij 
het trekken van generaliserende conclusies. De betrouwbaarheid van het 1 item construct ‘vrienden in de 
stad’ kan niet worden gegeven. Verwacht wordt dat dit construct een belangrijke ‘satisfier’ is voor 
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gedragsintentie, loyaliteit en kwaliteit van de stad. Om deze reden is het construct ‘vrienden in de stad’ in 
het model opgenomen. 

4.2.8. Schaalconstructie economische stad 

De economische stad bestaat uit 7 items. Een factoranalyse verdeelt de items in 2 clusters (zie tabel 4.13). 
De gezamenlijke verklaarde variantie van deze twee factoren is 58%. De ‘eigenvalue’ van de beide 
clusters is boven 1. De groepen items waar beide clusters uit bestaan hebben ook op betekenisniveau 
samenhang.  
 
Tabel 4.13: geroteerde componentenmatrix economische stad. 

NR. Item Cluster 

   1 2 

1 Betaalde banen 0,86   

2 Makkelijk baan 0,85   

3 Ondernemer vriendelijk 0,55   

4 Rijke stad 0,53   

5 Gemeentelijke belasting   0,83 

6 Dure stad   0,79 

7 Geld Activiteiten   0,78 

    

 ‘Eigenvalue’ 2,27 1,80 

 Verklaarde variantie (%) 32 26 

 Cronnbach’s alpha 0,73 0,68 

Factorladingen onder 0.40 zijn onderdrukt. 

 
Cluster 1: ‘zakelijke welvaart’ 
Een mogelijk label voor cluster 1 is de gepercipieerde ‘zakelijke welvaart’ van de stad. Alle items gaan 
over de mate waarin de bewoner denkt dat de stad een gezonde economische kracht heeft. Dit wordt 
gemeten door items die vragen naar de mate waarin respondenten denken dat er betaald werk in de stad 
is en de mate waarin respondenten denken dat de stad geschikt is voor ondernemers. 
 
Cluster 2: ‘kosten levensonderhoud’ 
Cluster 2 bevat items over de kosten van leven in de stad. Dit cluster bevat items over kosten van leven in 
de stad, de kosten van belastingen en kosten voor leuke dingen in de stad. Cluster 2 is dan ook ‘kosten 
voor levensonderhoud’ genoemd.  
 
De betrouwbaarheid van de twee constructen waaruit de economische stad is opgebouwd, is goed (zie 
tabel 4.13). In tegenstelling tot de constructen uit de hoofdgroepen ‘sociale stad’ en ‘fysieke stad’ gaf de 
factoranalyse op de 7 items van de economische stad bij de eerste keer een helder resultaat. Er zijn geen 
bezwaren waardoor het noodzakelijk is de factoranalyse in een andere vorm te draaien. In dit geval zijn er 
geen items die op twee constructen laden of één groep items die samen in één cluster laden waarin totaal 
geen samenhangende betekenis te vinden is. Als alternatief is onderzocht hoe de items van de 
economische stad op 3 factoren zouden laden. De ‘eigenvalue’ van de derde factor is 0.99. Dit is zo dicht 
bij de waarde 1 dat het verdedigbaar is de items in 3 clusters te verdelen. Wanneer door middel van 
factoranalyse de items over 3 factoren worden verdeeld, splitsen de items over de ‘zakelijk welvaart’ van 
de stad zich op in twee factoren. Op betekenisniveau is er onderscheid te maken tussen de factoren. 
Echter de factoren zijn dan niet betrouwbaar (α < 0.6) Het toevoegen van een derde factor heeft dus 
geen meerwaarde. Om deze reden is niet voor deze optie gekozen. 
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4.2.9. Schaalconstructie stadsimago 

In de vragenlijst is een onderdeel opgenomen over het imago van de stad. Respondenten konden in dit 
onderdeel aangeven welke imagobeelden ze van de stad hebben. Door middel van factoranalyse is 
gekeken welke imago-elementen met elkaar samenhangen.  
 

Tabel 4.14: geroteerde componenten matrix imago stad. 

Nr. Item Cluster 

   1 2 

1 Vernieuwend/Ouderwets 0,81   

2 Bijzonder/13 dozijn 0,72   

3 Uitstraling/Kleurloos 0,71   

4 Groen/Grauw 0,68   

5 Daadkrachtig/Besluiteloos 0,63   

6 Actief/Passief 0,47   

7 Veilig/Onveilig 0,45   

8 Gezellig/Ongezellig   0,80 

9 Romantisch/Zakelijk   0,75 

10 Samen/Alleen   0,70 

11 Spontaan/Star 0,44 0,64 

12 Levendig/Saai 0,52 0,55 

    

 ‘Eigenvalue’ 4,83 1,46 

 Verklaarde variantie (%) 40 12 

 Crohnbach’s alpha 0,79 0,80 

 Factorladingen onder 0.40 zijn onderdrukt. 

 
Tabel 4.14 verdeelt de items in twee clusters. Er zijn twee items die op twee clusters hoger dan 0.4 laden. 
Dit zijn de items ‘spontaan/star’ en ‘levendig/saai’. Beide items zijn verwijderd met als doel ‘zuiverder’ 
constructen te krijgen. Het resultaat staat in tabel 4.15 
 
Tabel 4.15: geroteerde componenten matrix imago stad na verwijdering dubbel ladende items. 

Nr. Item Cluster 

   1 2 

1 Vernieuwend/Ouderwets 0,81   

2 Bijzonder/13 dozijn 0,73   

3 Uitstraling/Kleurloos 0,72   

4 Groen/Grauw 0,68   

5 Daadkrachtig/Besluiteloos 0,65   

6 Actief/Passief 0,48   

7 Veilig/Onveilig 0,46   

8 Romantisch/Zakelijk   0,79 

9 Gezellig/Ongezellig   0,78 

10 Samen/Alleen   0,71 

    

 ‘Eigenvalue’ 3,85 1,40 

 Verklaarde variantie (%) 38 14 

 Crohnbach’s alpha 0,79 0,69 

Factorladingen onder 0.40 zijn onderdrukt. 
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In tabel 4.15 zijn de items verdeeld in twee clusters. Beide clusters zijn betrouwbaar (α > 0.6) De 
verklaarde variantie van de twee clusters samen bedraagt 52%. Voor beide clusters is het mogelijk om de 
clusters van ‘etiketten’ te voorzien. 
 
Cluster 1 fysiek imago 
De items in cluster 1 hebben vooral betrekking op fysieke aspecten van de stad. Hierbij leeft bijvoorbeeld 
het beeld van de uitstraling van de gebouwen in de stad en hoe vernieuwend de vormgeving van 
infrastructuur in de stad is. Cluster 1 heeft daarom het etiket ‘fysiek imago’ gekregen.  
 
Cluster 2 sociaal imago 
De imagoaspecten in cluster 2 hebben betrekking op de sociale omgang in de stad. Hoe mensen met 
elkaar omgaan. Het zijn imago-uitingen die een uitspraak doen over de wijze waarop mensen in de stad 
handelen en in het leven staan. Dit kan bijvoorbeeld zakelijk, romantisch of gezellig zijn. De groep items 
uit cluster 2 is daarom getypeerd als het ‘sociale imago’ van de stad. 

4.2.10. Nieuwe constructen stadsbelevingsmodel 

De factoranalyses die op de verschillende hoofdgroepen zijn toegepast hebben ertoe geleid dat uit de 
verschillende hoofdgroepen nieuwe clusters zijn gedistilleerd. In tabel 4.16 wordt een totaaloverzicht 
gegeven van alle ‘nieuwe’ clusters uit de 7 verschillende hoofdgroepen. 
 

Tabel 4.16: Clusters per hoofdgroep stadsbelevingsmodel 

(sub)construct Verklaarde 

variantie 

Cronbachs 

alpha 

Aantal 

stellingen 

Betreft variabele 

Loyaliteit 71% 0.92 6 G 1t/m 6 

Fysieke stad (inrichting) 70% 0.90 18 F1a t/m 6c 

Fysieke sfeer 36% 0.84 6 F3abd;4a;6ab 

Milieu& Hygiëne  12% 0.88 2 F4bc 

Commerciële zone 7% 0.63 2 F2ae 

Actief recreatief vermaak 5% 0.76 3 F 2bcd 

Kwaliteit medische/onderwijs/ 

religieuze voorzieningen 

5% 0.70 3 F 5abc 

Bereikbaarheid 5 % 0.64 2 F 1b;1c 

Sociale stad 73% 0.77 8 S 1;2 5-6; 9;10; 12 

Goed burgerschap 45% 0.88 5 S 1; 2; 5-7  

Veiligheidsgevoel 16% 0.56 2 S 9;12 

Vrienden in de stad 12% - 1 S 10 

Economie 58% 0.52 7 E 1t/m 7 

kosten levensonderhoud 32% 0.73 3 E 1 t/m 3 

Zakelijke welvaart 26% 0.68 4 E 4 t/m 7 

Imago 52% 0,82 10 I 1-3; 5-11 

Fysiek imago 40% 0,79 6 I  1;5; 7-11 

Sociaal imago 12% 0,80 3 I  2; 3; 6 

Gemeente 68% 0.93 10 B 1-8; 11; 12 

Kwaliteit stadsbestuur 56% 0.84 6 B 1 t/m 6 

Kwaliteit gemeente informatie 12% 0.90 4 B 7; 8; 11; 12 

Evenementen 75% 0.82 3 Ev 1 t/m 3 

Gedragsintentie 66% 0.81 3 Ti 1; 2; 4 
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De schaalconstructie heeft uitgewezen dat het onderdeel ‘stadspromotie’ niet door het instrument 
gemeten wordt. Dit betekent dat ‘stadspromotie’ uit het stadsbelevingsmodel verwijderd moet worden. 
Dit levert het volgende stadsbelevingsmodel op. 
 
Figuur 4-1: Stadsbelevingsmodel na schaalconstructie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de hand van de nieuw gevormde constructen uit tabel 4.16 zal onderzocht worden welke 
constructen de beste voorspellers zijn voor gedragsintentie, loyaliteit en kwaliteitsbeleving van de stad. 
Voor een beter begrip van de data zullen eerst de resultaten beschreven worden. Vervolgens zal de 
voorspellende waarde van de constructen op de stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie 
onderzocht worden. 

4.3. Vergelijkende resultaten 
In dit onderdeel wordt gekeken hoe bewoners de verschillende onderdelen van de stad waarderen. Op 
basis van gemiddelden wordt gekeken hoe tevreden bewoners over verschillende onderdelen van de stad 
zijn. Vervolgens wordt gekeken of de stadsbeleving verschillend is op basis van groepen die verschillen op 
demografische eigenschappen. Allereerst worden de afhankelijke variabelen uit het model besproken. Dit 
zijn de gedragsintentie en de loyaliteit. Vervolgens worden de variabelen besproken waarmee loyaliteit en 
gedragsintentie verklaard worden. Dit zijn de stadselementen uit de ‘fysieke stad’, ‘sociale stad’, 
‘stadsimago’, ‘economische stad’, ‘bestuurlijke stad’ en ‘evenementen in de stad’  
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Milieu&hygiëne 

Fysieke stad 

Kwal. voorzieningen

Commerciële zone 

Commerciële zone 

Actief recreatief 
vermaak

Goed burgerschap 

Vrienden in de stad 

 Veiligheid 

Sociale stad 

Levensonderhoud 

Zakelijke welvaart 

Economische stad 

Fysiek imago 

Sociaal imago 

Stadsimago 

Evenementen 
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4.3.1. Waardering stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie 

Stadskwaliteit is de mate waarin bewoners in functionele zin tevreden zijn over de stad. Stadsloyaliteit 
meet de mate waarin bewoners zich affectief verbonden voelen met de stad. De gedragsintentie behelst 
de intentie van bewoners dat ze de stad zullen aanraden. Stadskwaliteit is op een 10-puntsschaal 
gemeten. Stadsloyaliteit en de gedragsintentie zijn op een 7-punt schaal gemeten. In deze paragraaf 
worden de resultaten van stadskwaliteit, stadsloyaliteit en gedragsintentie beschreven. Allereerst worden 
de gemiddelde waarderingsscores besproken. In tabel 4.17 staan de gemiddelde scores gesegmenteerd 
op stad; woningtype; opleiding; woonjaren en leeftijd. Vervolgens wordt doormiddel van multivariate 
variantieanalyse gekeken of er demografische eigenschappen van bewoners zijn die ertoe bijdragen dat 
bewoners de loyaliteit hoger waarderen (Tabel 4.18).  
 
Tabel 4.17: waardering (M) en SD stadskwaliteit, stadsloyaliteit en gedragsintentie. 

   

Factoren  Stadskwaliteit  Stadsloyaliteit  Gedragsintentie 

 M SD M SD M SD 

Stad       

 Samen (n = 652) 6,74 1,41 4,50 1,29 4,73 1,31 

 Almere (n = 326) 6,78 1,39 4,38  1,26 4,74 1,37 

 Tilburg (n = 325) 6,69 1,43 4,62 1,26 4,72 1,31 

Woningtype       

 Koop (n = 449) 6,79 1,36 4,55 1,27 4,65 1,23 

 Huur (n = 185) 6,68 1,44 4,40 1,32 4,67 1,29 

Opleiding       

 Hoger onderwijs (n = 241) 6,60 1,36 4,25 1,26 4,49 1,29 

 Middelbaar onderwijs (n = 278) 6,90 1,28 4,69 1,22 4,76 1,25 

 Lager onderwijs (n = 118) 6,79 1,48 4,65 1,40 4,72 1,13 

Woonjaren       

 1 tot 10 jaar (n = 202) 6,66 1,45 4,06 (*) 1,30 4,58 (*) 1,38 

 Langer dan 10 jaar (n = 272) 6,71 1,40 4,48 (*) 1,24  4,68 (*) 1,21 

 Hele leven (n = 174) 6,86 1,38 5,06 (*) 1,16  4,64 (*) 1,24 

Leeftijd       

 Jongeren (n = 94) 6,79 1,34 4,43 1,27 4,63 1,32 

 Middel leeftijd (n = 378) 6,74 1,37 4,46 1,29 4,63 1,28 

 Ouderen (n = 179) 6,71 1,53 4,63 1,31 

 

4,67 1,23 

(*) P < 0.05 ; stadskwaliteit = 10-puntschaal; stadsloyaliteit & gedragsintentie = 7-puntsschaal 

 
De bewoners van Almere en Tilburg geven een voldoende voor hun stad. Tilburg krijgt van haar 
bewoners een 6.7 voor stadskwaliteit. Almeerders waarderen de stadskwaliteit met een 6.8. Er is geen 
significant verschil in waardering van de stadskwaliteit. Ook niet in de verschillende categorieën waarop 
gesegmenteerd is. De gemiddelde (Samen) stadsloyaliteit is hoog (M = 4.50). De waardering voor de 
steden samen is boven het schaalgemiddelde. Dit betekent dat bewoners zich binden aan de plek waar ze 
wonen. Dit geldt ook voor de steden afzonderlijk. Beide steden scoren boven het schaalgemiddelde van 
4.00. De intentie van bewoners om de stad aan te bevelen (M = 4,73) scoort hoger dan de loyaliteit. Dit 
geldt ook voor de steden apart. Zowel Almere (M = 4.74) als Tilburg (M = 4.72) scoren hoger op de 
gedragsintentie de stad aan te bevelen dan de loyaliteit aan de stad. Er is geen verschil tussen de steden 
Almere en Tilburg in de neiging de stad aan te bevelen. Het verschijnsel dat de gedragsintentie hoger 
scoort dan de loyaliteit is tegen de veronderstelling dat de loyaliteit aan de stad hoger zou zijn dan de 
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intentie de stad aan te raden. Waarschijnlijk kijken bewoners ook in functionele zin naar de stad. Dit 
wordt niet gemeten in het loyaliteitsconstruct.  
 
Loyaliteit en de gedragsintentie kunnen verschillen tussen bewoners die een koopwoning hebben en 
bewoners die een huurwoning hebben. Zowel bewoners met een huurwoning ( M = 4.40) als bewoners 
met een koopwoning hebben een hoge stadsloyaliteit ( M = 4.55). De gedragsintentie, de neiging om de 
stad aan te raden aan andere mensen, wordt door zowel bewoners met een huur- (M = 4.67) als met een 
koopwoning ( M = 4.55) boven schaalgemiddelde gewaardeerd. Dit betekent dat bewoners van de stad 
geneigd zijn de stad aan te bevelen. Het verschil is niet significant ( p < 0.05). Er is dus geen verschil in de 
geneigdheid tot het aanbevelen van de stad tussen bewoners met een koop- of huurwoning.  
 
Tabel 4.18: MANOVA (F) op stad, woningtype, opleiding, woonjaren en leeftijd. 

 Stadskwaliteit 

(df = 517) 

Stadsloyaliteit 

(df = 536) 

Gedragsintentie 
(df = 537) 

Factor  df F P η²  df F P η²  df F P η² 
Stad 1 0,96 0,33 0,00  1 0,17 0,68 0,00   1  0,01  0,71 0,00  

Woningtype 1 0,83 0,54 0,00  1 0,01 0,94 0,00   1  0,02  0,90 0,00 

Opleiding 2 1,16 0,31 0,00  2 1,09 0,34 0,01   2  1,00  0,37 0,00  

Woonjaren 2 0,42 0,66 0,00  2 9,19 0,00 0,03   2  4,47  0,01 0,02 

Leeftijd 2 2,56 ,080 0.01 2 1,42 0,24 0,00   2  0,21  0,81 0,00  

Leeftijd*Woningtype 2 5,88 0,00 0,02 2 3,62 0,03 0,01  2 2,43 0,09 0,01 

Leeftijd*Woonjaren 2 0,49 0,74 0.00 2 0,78 0,54 0,01  2 3,77 0,01 0,03 

(P < 0.05) = significant 

 
In tabel 4.18 staat per factor genoteerd of er tussen deelsteekproeven verschillen optreden. Het aantal 
woonjaren verschilt significant (P < 0.05) op de beleving van stadsloyaliteit en de gedragsintentie. In de 
primaire factor ‘woonjaren’ verschillen de gemiddelden per deelsteekproef significant (P < 0.05). Een 
posthoc test (Bonferroni ) heeft uitgewezen dat alle categorieën significant (P < 0.05) met elkaar 
verschillen. Het aantal woonjaren heeft invloed op de beleving van stadsloyaliteit. Tussen de drie 
categorieën is een significant (P < 0.05) verschil in loyaliteitsbeleving (zie tabel 4.18). Bewoners die korter 
dan 10 jaar in de stad wonen zijn minder loyaal (M= 4.06) dan bewoners die langer dan 10 jaar (M = 
4.48) in de stad wonen. Bewoners die hun hele leven (M = 5.06) in de stad wonen zijn weer loyaler dan 
bewoners die langer dan 10 jaar in de stad wonen. Dus de tijd dat mensen in een stad wonen bepaalt de 
mate van loyaliteitsbeleving. Wanneer mensen nooit in een andere stad hebben gewoond is de 
loyaliteitsbeleving aan de stad het sterkst. In tegenstelling tot de beleving van stadsloyaliteit heeft het 
aantal woonjaren in de stad geen invloed op de gedragsintentie de stad aan te bevelen. De geneigdheid 
de stad aan te bevelen ligt voor alle categorieën boven het schaalgemiddelde, namelijk tussen 4.58 en 
4.68. Bewoners die hun hele leven in dezelfde stad wonen scoren hoger op de loyaliteitsbeleving dan op 
de gedragsintentie. Dit is opvallend omdat in alle andere gevallen de gedragsintentie hoger scoort. In 
andere situaties scoort de gedragsintentie hoger dan loyaliteit. Een mogelijke verklaring voor deze 
uitkomst zou de scheve verhouding in bewoners die hun hele leven in dezelfde stad wonen kunnen zijn. 
Slechts 6 respondenten wonen hun hele leven in Almere. Alle overige respondenten zijn woonachtig in 
Tilburg. Wanneer gekeken wordt naar de waarderingsverschillen tussen respondenten uit Tilburg en 
Almere dan scoren respondenten uit Tilburg extremer dan Almere. Doordat de invloed van Almere 
praktisch wegvalt in de categorie ‘hele leven’ is het mogelijk dat deze resultaten afwijken ten opzichte 
van de overige categorieën waar de verhouding tussen Almeerders en Tilburgernaren veel meer gelijk 
verdeeld is. 
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Er treden interactie-effecten op. Leeftijd in combinatie met woningtype heeft invloed op de 
stadskwaliteitsbeleving (η² = 0.02) en de loyaliteitsbeleving (η² = 0.01). Jongeren hebben ongeacht koop 
of huur dezelfde waardering voor de loyaliteitsbeleving. In de categorie middenleeftijd is er een behoorlijk 
verschil in de waardering voor stadsloyaliteit tussen koop en huur. Bewoners met een huurwoning zijn 
minder loyaal dan bewoners met een koopwoning. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen met 
een huurwoning een tijdelijk vestigingsgevoel hebben terwijl mensen met een koopwoning zich voor 
langere tijd en dus bewuster in de stad vestigen. De ouderen waarderen de stadsloyaliteit precies 
tegenovergesteld aan de mensen in de middenleeftijd. In de middenleeftijdscategorie zijn huurders 
minder loyaal dan kopers. Voor de ouderencategorie geldt dat kopers juist loyaler zijn dan huurders. Een 
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat ouderen die huren veel in bejaardentehuizen en senioren 
woongroepen bij elkaar wonen en het vanwege de sociale factor erg naar hun zin hebben in de stad en 
dus zich hoog stadsloyaal voelen. Ouderen met een koopwoning hebben dat waarschijnlijk al enige tijd. 
Deze zien de stad en de wijk in hun ogen negatief veranderen waardoor ze minder stadsloyaal zijn.  
 
Leeftijd in combinatie met het aantal woonjaren heeft invloed op de gedragsintentie (η² = 0.03).  
Jongeren en ouderen die korter dan 10 jaar in de stad wonen zijn veel minder geneigd de stad aan te 
bevelen dan bewoners die langer dan 10 jaar in de stad wonen of hun hele leven in de stad wonen. 
Bewoners in de middenleeftijd zullen allen ongeveer evenveel geneigd zijn de stad aan te bevelen. Een 
mogelijke verklaring voor het feit dat bewoners die korter dan 10 jaar in de stad wonen en niet in de 
middenleeftijdscategorie zitten de stad minder aanbevelen, zou kunnen zijn dat deze groep moeilijker kan 
aarden in een nieuwe stad en meer afhankelijk is van contacten in de stad dan de 
middenleeftijdscategorie omdat ze minder mobiel zijn. 

4.3.2. De fysieke stad 

Dit onderdeel brengt de fysieke stad in kaart. Alvorens verder in te gaan op de resultaten van de ‘fysieke 
stad’ zijn twee opmerkingen over de wijze waarop de ‘fysieke stad’ gemeten is noodzakelijk. 
 

De resultaten over de ‘fysieke stad’ zijn bepaald aan de hand van een ‘rapportcijfer 10-
puntsschaal’ (1 — zeer slecht; 10 − uitmuntend). Rapportcijfervragen hebben bij ieder cijfer een 
semantische betekenis. Een bekende tweedeling binnen de schaal is voldoende en onvoldoende. 
Het cijfer 4 betekent bijvoorbeeld onvoldoende en het cijfer 7 betekent ruim voldoende. Vanuit 
dit oogpunt wijkt de rapportcijferschaal af van de 7-puntschaal. Bij de rapportcijferschaal ligt het 
‘midden’, het breekpunt tussen voldoende en onvoldoende, bij het getal 6. Het getal 6 is niet het 
schaalgemiddelde van de rapportcijferschaal. De 7-puntsschaal kent geen semantische indeling 
tussen voldoende en onvoldoende. Het breekpunt voor deze schaal ligt in het midden op het 
getal 4. Vanwege het onderscheid tussen beide schalen is het onmogelijk de schalen naar elkaar 
om te rekenen. 

 
Respondenten zijn bij het invullen van gesloten vragenlijsten geneigd richting ‘het midden’ te 
antwoorden. Dit betekent dat de positionering van de antwoorden op de schaal een goede 
indicator is voor hoe een stadselement gewaardeerd wordt. Echter het domein waaruit 90% van 
de antwoorden bestaat is net zo belangrijk. De grootte van dat domein bepaalt de 
onderscheidendheid tussen een lage en hoge waardering. Bij de interpretatie van de resultaten is 
met beide punten rekening gehouden.  
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Tabel 4.19: waardering (M) en SD stadselementen ‘fysieke stad’. 
  
 Factoren  Fysiek sfeer  Milieu&hygiëne  Commerciële zone 

 M SD M SD M SD 
Stad       
 Samen (n = 622) 6,49 1,07 5,79 1,50 6,41 1,28 
 Almere (n = 310) 6,90 (*) 0,83 6,04 1,40 6,11 (*) 1,30 
 Tilburg (n = 303) 6,08 (*) 1,12 5,54 1,55 6,71 (*) 1,18 
Woningtype       
 Koop (n = 429) 6,52 0,98 5,85 1,43 6,39 1,43 
 Huur (n = 184) 6,48 1,15 5,67 1,61 6,44 1,35 
Opleiding       
 Hoger onderwijs (n = 233) 6,45 1,06 5,98 1,49 6,17 1,32 
 Middelbaar onderwijs (n= 264) 6,54 1,01 5,74 1,40 6,53 1,12 
 Lager onderwijs (n = 116) 6,49 1,12 5,61 1,62 6,60 1,35 
Woonjaren       
 1 tot 10 jaar (n = 202) 6,77 0,99 6,14 1,39 6,32 1,31 
 Langer dan 10 jaar (n = 272) 6,56 1,00 5,82 1,44 6,30 1,28 
 Hele leven (n = 174) 6,06 1,14 5,34 1,59 6,66 1,20 
Leeftijd       
 Jongeren (n = 94) 6,30 1,16 6,08 1,39 6,61 1,30 
 Middel leeftijd (n = 378) 6,54 0,99 5,90 1,45 6,39 1,24 
 Ouderen (n = 179) 6,47 1,17 6,61 1,57 6,34 1,33 

 Factoren  Recreatief actief 
vermaak 

 Voorzieningen  Infrastructuur 

 M SD M SD M SD 
Stad       
 Samen (n = 613) 6,83 0,98 7,13 0,92 6,96 (*) 1,21 
 Almere (n = 310) 6,87 0,99 6,95 0,93 7,45 (*) 1,01 
 Tilburg (n = 303) 6,79 0,97 7,29 0,89 6,46 1,19 
Woningtype       
 Koop (n = 429) 6,90 0,92 7,15 0,87 7,03 1,16 
 Huur (n = 184) 6,69 1,08 7,06 1,03 6,86 1,26 
Opleiding       
 Hoger onderwijs (n = 233) 6,85 1,32 7,18 0,88 7,02 1,17 
 Middelbaar onderwijs (n = 264) 6,82 0,96 7,06 0,93 7,01 1,15 
 Lager onderwijs (n = 116) 6,85 1,12 7,11 0,98 6,79 1,29 
Woonjaren       
 1 tot 10 jaar (n = 202) 6,86 0,95 7,09 0,97 7,38 1,05 
 Langer dan 10 jaar (n = 272) 6,86 0,99 7,02 0,97 7,00 1,17 
 Hele leven (n = 174) 6,74 0,99 7,32 0,87 6,40 1,23 
Leeftijd       
 Jongeren (n = 94) 6,56 0,80 7,23 (*) 0,92 7,09 1,14 
 Middel leeftijd (n = 378) 6,89 0,92 7,06 (*) 

(**) 
0,91 6,99 1,16 

 Ouderen (n = 179) 6,89 1,15 7,21 
(**) 

0,94 6,83 1,33 

(*) (**) P < 0.05 (MANOVA; Bonferroni); Waardering (M) is bepaald op een 10-puntschaal. 

 
Bewoners geven een dikke voldoende (M > 5.50) voor alle stadselementen bij elkaar (tabel 4.19). Alle 
respondenten samen waarderen de ‘fysieke stad’ met een 6.60. 90% van de respondenten geeft een 
voldoende voor de fysieke stad. Meer dan de helft (54%) van de respondenten waardeert de fysieke stad 
met een 7, 27% met een 6 en 8% geeft een 8. Dit betekent dat 89% van alle waarderingen over de 
fysieke stad liggen tussen het cijfer 6 en 8. Dit betekent dat de grootste groep een waardering geeft die 
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dicht bij het gemiddelde ligt. Daarnaast is het verschil tussen een ‘hoge’ en een ‘lage’ waardering voor 
89% van de mensen slechts 3 punten. Dit is weinig. 
 
De verschillende stadselementen waaruit de ‘fysieke stad’ bestaat, scoren gemiddeld allen een voldoende 
(cijfer > 5.5). Het stadselement ‘milieu & hygiëne’ scoort het laagst van alle clusters (M = 5.34). De 
‘infrastructuur’ wordt het hoogst gewaardeerd (M = 7.45). Het verschil tussen de waardering van het 
hoogste en het laagste stadselement bedraagt 2.11 punt. Dit kleine verschil is een indicator voor de 
marge tussen wat mensen het best waarderen en het minst waarderen in de stad. Een stijging van 0.1 
punt is een verbetering van 5% op het interval dat bewoners in de beleving aangeven tussen het minst 
gewaardeerde stadselement en slechtst gewaardeerde stadselement. 
 

Tabel 4.20: MANOVA (F)op stad, woningtype, opleiding, woonjaren en leeftijd. 

  Fysieke sfeer  

(df =  528) 

Milieu en hygiëne  

(df = 533) 

Commerciële zone  

(df = 527) 

Factor   df F P η²  df F P η²  df F P η² 

Stad 1 11,25 0,00 0,02 1 1,37 0,24 0,00 1 16,90 0,00 0,03 

Woningtype 1 1,50 0,22 0,00 1 1,56 0,21 0,00 1 0,21 0,64 0,00 

Opleiding 2 0,01 0,99 0,00 2 0,11 0,89 0,00 2 1,62 0,20 0,01 

Woonjaren 2 1,38 0,25 0,00 2 0,99 0,37 0,00 2 1,43 0,24 0,01 

Leeftijd 2 1,65 0,19 0,01 2 4,11 0,02 0,02 2 1,25 0,29 0,01 

Leeftijd*Woningtype 2 8,76 0,00 0,03 2 2,65 0,07 0,01 2 3,29 0,04 0,01 

  Recreatief actief vermaak 

(df = 528) 

Voorzieningen 

(df = 510) 

Infrastructuur  

(df = 531) 

Factor   df F P η²  df F P η²  df F P η² 

Stad 1 0,26 0,61 0,00 1 1,33 0,25 0,00 1 17,36 0,00 0,03 

Woningtype 1 0,01 0,93 0,00 1 0,81 0,37 0,00 1 0,08 0,78 0,00 

Opleiding 2 1,00 0,37 0,00 2 0,67 0,51 0,00 2 0,012 0,89 0,00 

Woonjaren 2 1,33 0,27 0,01 2 0,43 0,65 0,00 2 0,54 0,58 0,00 

Leeftijd 2 0,88 0,42 0,00 2 3,95 0,02 0,02 2 1,90 0,15 0,01 

Woningtype*Opleiding 2 3,50 0,03 0,01 2 0,76 0,47 0,00 2 0,80 0,45 0,01 

Woningtype*Woonjaren 2 3,64 0,03 0,01 2 2,11 045 0,01 2 1,34 0,26 0,05 

Woningtype*Leeftijd 2 5,88 0,00 0,02 2 3,23 0,04 0,01 2 3,21 0,04 0,01 

(P < 0.05) = significant 

 

Twee factoren vertonen significant (p < 0.05) verschil in de waardering van de fysieke stad. Dit zijn de 
stad zelf, dus of de bewoner uit Almere of Tilburg komt en de leeftijd van de bewoners (Tabel 4.20). Het 
blijkt dat de ‘fysieke sfeer’ (F (1,528)= 11.25, p > .05) en de ‘infrastructuur’ (F (1,531)= 19.36, p > .05)  
significant anders gewaardeerd worden. Leeftijd blijkt significant invloed te hebben op de waardering van 
het ‘milieu de ‘hygiëne in de stad’ (F (1,533)= 4.11, p > .05) en de ‘voorzieningen’ in de stad (F (1,510)= 
3.95, p > .05). Bij alle overige primaire factoren is geen verschil in waardering tussen de verschillende 
groepen. Er zijn interactie-effecten waardoor significantie verschillen tussen groepen ontstaan. Leeftijd in 
combinatie met het woningtype leidt tot verschillende waarderingen tussen groepen. Jongeren met een 
huurwoning zijn positiever over de ‘fysieke sfeer’ in de stad dan jongeren met een koopwoning. Voor 
bewoners in de ‘midden leeftijd’ categorie geldt precies het tegenovergestelde. In deze categorie zijn de 
bewoners met een koopwoning positiever dan bewoners met een huurwoning. In de categorie ouderen 
draait het verschijnsel weer om en is de waardering voor de ‘fysieke sfeer’ in de stad gelijk aan die van de 
jongeren met koop- of huurwoning. Leeftijd en woningtype vertonen ook interactie-effecten op de 
stadselementen‘voorzieningen’ en ‘recreatief actief vermaak’. Er is een groot verschil in waardering over 
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de voorzieningen in de stad tussen bewoners met een koop- of huurwoning uit de midden leeftijd 
categorie. Bij ‘recreatief actief’ vermaak blijkt de waardering voor mensen met een koopwoning in de 
leeftijdscategorieën jongeren en middenleeftijd hoger te liggen dan bij bewoners met een huurwoning. 
Voor bewoners in de ouderen categorie is het verschil in waardering omgedraaid. In deze categorie zijn 
de bewoners met een huurwoning positiever over actief recreatief vermaak dan bewoners met een 
koopwoning. 

4.3.3. De sociale stad 

In dit onderzoek is respondenten gevraagd hoe ze medebewoners in de stad beleven. Binnen deze groep 
zijn drie thema’s onderzocht. ‘Goed burgerschap’, ‘veiligheidsbeleving’ en ‘vrienden in de stad’.  De 
antwoorden op de vragen over de sociale stad zijn gegeven op een 7-puntschaal. Het schaalgemiddelde 
bedraagt 4.00. Scores die onder de 4.00 scoren noemen we negatief en scores die boven de 4.00 scoren 
noemen we positief.  
 
Tabel 4.21: waardering en SD stadselementen ‘sociale stad’. 
  
 Factoren  Goed burgerschap  Veiligheid  Vrienden in de stad 

 M SD M SD M SD 
Stad       
 Samen (n = 622) 3,88 1,07 3,69 1,28 3,39 1,77 
 Almere (n = 310) 3,68 (*) 1,07 3,87 1,28 3,00 1,60 
 Tilburg (n = 303) 4,08 (*) 1,03 3,50 1,26 3,77 1,84 
Woningtype       
 Koop (n = 429) 3,92 1,04 3,73 1,25 3,35 1,72 
 Huur (n = 184) 3,79 1,11 3,59 1,37 3,52 1,85 
Opleiding       
 Hoger onderwijs (n = 233) 3,78 1,03 3,81 1,30 2,93 1,69 
 Middelbaar onderwijs (n = 264) 3,96 1,09 3,62 1,24 3,68 1,72 
 Lager onderwijs (n = 116) 3,90 1,11 3,62 1,24 3,72 1,82 
Woonjaren       
 1 tot 10 jaar (n = 202) 3,78 1,07 3,98 1,29 2,54 (*) 1,47 
 Langer dan 10 jaar (n = 272) 3,81 1,08 3,64 1,27 3,42 

(**) 
1,25 

 Hele leven (n = 174) 2,54  1,47 3,35 1,65 4,43(*) 
(**) 

1,72 

Leeftijd       
 Jongeren (n = 94) 3,73 1,14 3,66 1,44 3,96  1,03 
 Middel leeftijd (n = 378) 3,88 1,07 3,74 1,29 3,17 1,69 
 Ouderen (n = 179) 3,96  1,03 3,59 1,18 3,64 1,80 

(*) (**) P < 0.05 (MANOVA; Bonferroni); Waardering (M) is bepaald op een 7-puntschaal. 

 

Tabel 4.21 geeft de waarderingen over de sociale stad weer. In Almere beleven de bewoners het gevoel 
van ‘goed burgerschap’ in de stad licht negatief (M =3.68). Het veiligheidsgevoel is ook licht negatief (M 
= 3.87). Almeerders voelen zich meer onveilig dan veilig in de stad. Het idee vrienden in de stad te 
hebben scoort negatief (M = 3.00). Almeerders hebben dus niet het idee veel vrienden in de stad te 
hebben. Tilburgers hebben een licht positief gevoel over de omgang tussen medebewoners (goed 
burgerschap). De score (M-goed burgerschap = 4.08) ligt net iets boven het schaalgemiddelde van M = 
4.00. Het gevoel van veiligheid in de stad is negatief (M = 3.50). De mensen in Tilburg voelen zich meer 
onveilig dan veilig in de stad. Het idee ‘vrienden in de stad’ te hebben scoort licht negatief (M = 3.77). 
Wanneer gekeken wordt naar alle sociale stadselementen in de stad, dan is de sociale beleving licht 
negatief (M = 3.79) . 
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Tabel 4.22: MANOVA (F) op stad, woningtype, opleiding, woonjaren en leeftijd. 

  Goed burgerschap  

(df = 534) 

Veiligheid  

(df = 537) 

Vrienden in de stad  

(df 538) 

Factor   df F P η²  df F P η²  df F P η² 
Stad 1 6,75 0,01 0,01 1 1,78 0,18 0,00 1 0,01 0,93 0,00 

Woningtype 1 0,00 0,97 0,00 1 1,24 0,27 0,00 1 0,55 0,46 0,00 

Opleiding 2 0,06 0,54 0,00 2 7,21 0,02 0,01 2 2,90 0,06 0,01 

Woonjaren 2 1,80 0,17 0,00 2 0,55 0,58 0,00 2 14,57 0,00 0,05 

Leeftijd 2 1,81 0,16 0,01 2 1,55 0,21 0,01 2 0,70 0,50 0,00 

Stad*Woonjaren 2 3,32 0,04 0,01 2 2,45 0,09 0,09 2 2,54 0,08 0,01 

Opleiding*Woonjaren 2 0,87 0,48 0,01 2 4,10 0,00 0,03 2 0,71 0,51 0,01 

Opleiding*Leeftijd 2 1,80 0.13 0,01 2 3,66 0,01 0,03 2 2,01 0,09 0,02 

Woningtype*Leeftijd 2 2,66 0,07 0,01 2 3,08 0,05 0,01 2 1,24 0,29 0,01 

(P < 0.05) = significant 

 
Het stadselement ‘goed burgerschap’ wordt in Tilburg significant (F(1,534) = 6.75; p < 0.05) hoger 
gewaardeerd dan in Almere. De Tilburgse respondenten waarderen dit stadselement licht positief terwijl 
de respondenten uit Almere het stadselement licht negatief waarderen (tabel 4.22). Blijkbaar beleven 
Tilburgers meer verbondenheid met elkaar dan de Almeerders. Het veiligheidsgevoel in de stad wordt 
significant (F(2,537) = 7.21; p < 0.05) verschillend gewaardeerd tussen bewoners met verschillende 
opleidingsniveaus. Er is een significant (F(2,538) = 14,57; p < 0.05) verschil in mate waarin bewoners het 
idee hebben vrienden in de stad te hebben en het aantal woonjaren. Dit verschil is significant tussen alle 
woonjarencategorieën. Het lijkt erop dat het aantal woonjaren samenhangt met de mate waarin 
bewoners het idee hebben dat ze vrienden in de stad hebben. 
 
Een aantal interactie-effecten beïnvloeden de waardering van de sociale stadselementen. Het blijkt dat de 
stad in combinatie met het aantal woonjaren invloed heeft op de waardering voor ‘burgerschap’ in de 
stad. Bewoners die heel hun leven in Tilburg wonen zijn trotser dan bewoners die heel hun leven in 
Almere wonen. Dit verschil is niet geheel vergelijkbaar vanwege het korte bestaan van Almere en de 
verhouding respondenten tussen de steden die zijn hele leven in de stad woont. Almere bestaat 25 jaar 
bewoners kunnen in die tijd niet een soortgelijke band met de stad opbouwen als iemand die al 60 jaar in 
Tilburg woont. Daarnaast is het aantal respondenten dat zijn hele leven in Almere woont slechts zes 
respondenten. Het aantal bewoners dat zijn hele leven in Tilburg woont is n = 169. Hierdoor ontstaat een 
scheve balans. 
 
Er zijn drie interactie effecten die invloed hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners. Het blijkt dat 
opleiding en woonjaren, opleiding en leeftijd en woningtype en leeftijd invloed hebben op het 
veiligheidsgevoel van bewoners. Het effect van deze verschillen is laag (η² < 0.04). Er is geen duidelijke 
verklaring te vinden voor deze effecten.  

4.3.4. Imago van de stad 

In de vragenlijst is respondenten gevraagd aan de hand van abstracte tegenstellingen, bijvoorbeeld 
‘daadkrachtig - besluiteloos’ en ‘vernieuwend — ouderwets’, aan te geven in welke mate ze imago-
elementen van toepassing vonden op de stad. De respondenten hebben antwoordgegeven op een 7-
puntsschaal. Het gemiddelde van deze schaal is 4.00. 
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Tabel 4.23: waardering en SD stadselementen ‘stadsimago’. 

  

Factoren  Fysiek Imago  Sociaal Imago  

 M SD M SD 

Stad     

 Samen (n = 644) 4,35 0,94 3,66 1,03 

 Almere (n = 321) 4,66 0,82 3,44 (*) 1,03 

 Tilburg (n = 324) 4,04 0,96 3,88 (*) 0,98 

Woningtype     

 Koop (n = 442) 4,39 0,92 3,66 1,00 

 Huur (n = 185) 4,28 0,93 3,66 1,09 

Opleiding     

 Hoger onderwijs (n = 240) 4,42 0,93 3,50 1,02 

 Middelbaar onderwijs (n = 275) 4,37 0,90 3,79 1,02 

 Lager onderwijs (n = 116) 4,18 0,97 3,65 1,03 

Woonjaren     

 1 tot 10 jaar (n = 202) 4,61 0,90 3,51 (*) 1,10 

 Langer dan 10 jaar (n = 272) 4,39 0,87 3,59 0,96 

 Hele leven (n = 174) 3,98 0,97 3,92 (*) 1,01 

Leeftijd     

 Jongeren (n = 94) 4,40 0,92 3,80 1,12 

 Middel leeftijd (n = 378) 4,41 0,91 3,61 1,01 

 Ouderen (n = 179) 4,18 0,99 3,67 1,03 

(*) P < 0.05 (MANOVA; Bonferroni); Waardering (M) is bepaald op een 7-puntschaal. 

 
Het ‘fysieke imago’ van de stad scoort licht positief (M = 4.35). Het fysieke imago van de steden wordt 
dus gemiddeld meer vernieuwend, bijzonder, met uitstraling en groen ervaren dan dat het kleurloos, 13 
in een dozijn, ouderwets en grauw wordt ervaren. De scores van ‘fysiek imago’ zijn in overeenstemming 
met de scores op de ‘fysieke stad’. Het ‘sociale imago’  daarentegen scoort licht negatief ( M = 3.66). Het 
beeld van de stad is meer ‘zakelijk’ dan ‘romantisch’, meer ‘ongezellig’ dan ‘gezellig’ en meer ‘alleen dan 
‘samen’. Het sociaal imago is in overeenstemming met de sociale beleving van de stad. Beide 
stadselementen (‘sociale stad’ en ‘sociaal imago’) scoren aan de negatieve zijden van het schaalconstruct.  
 
Het fysieke imago van Almere wordt positief beleefd (M = 4.66). Het  ‘sociaal’ imago daarentegen scoort 
negatief (M = 3.44). Beleving en imagobeeld komen voor Almeerders overeen. De scores zijn in 
overeenstemming met de waardering van de fysieke en sociale stad in Almere. Dus een positief (boven 
schaalgemiddelde) imago komt overeen met een positieve waardering voor een fysiek of sociaal 
stadselement en andersom negatief (beneden schaalgemiddelde) imago heeft negatieve waardering voor 
een fysiek of sociaal stadselement. In Tilburg wordt het ‘fysiek imago’ van de stad licht positief 
gewaardeerd (M = 4.04). In tegenstelling tot het sociale imago dat licht negatief wordt gewaardeerd (M 
= 3.88). Ook voor Tilburg geldt dat de imagoscores in overeenstemming zijn met de scores op de fysieke 
stad en de sociale stad (zie tabel 4.23).  
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Tabel 4.24: MANOVA (F) op stad, woningtype, opleiding, woonjaren en leeftijd. 

  Fysiek imago (df = 529) Sociaal imago (df = 532) 

Factor   df F P η²  df F P η² 

Stad 1 3,58 0,06 0,00  1 13,80 0,00 0,03  

Woningtype 1 0,49 0,49 0,00  1 0,24 0,63 0,00 

Opleiding 2 0,18 0,84 0,01  2 0,74 0,48 0,00  

Woonjaren 2 2,31 0,10 0,03  2 3,57 0,03 0,01 

Leeftijd 2 2,90 0,06 0,00  2 1,30 0,27 0,01  

Woningtype*Opleiding 2 6,40 0,00 0,01 2 0,81 0,41 0,00 

Stad*Woonjaren 2 3,67 0,03 0,01 2 1,44 0,24 0,01 

(P < 0.05) = significant 

 
Almeerders lijken positiever over het ‘fysiek imago’ van hun stad dan Tilburgers. Het verschil is net niet 
significant (P < 0.05). Daarentegen is het ‘sociaal imago’ van Tilburgernaren minder negatief dan het 
‘sociaal imago’ van de Almeerders (P < 0.05). De fysieke en sociale imagobeelden zijn in Tilburg meer in 
balans dan in Almere. Het verschil tussen het fysieke imago en het sociale imago is in Tilburg kleiner dan 
in Almere en ligt dus dichter bij elkaar dan in Almere.  Het aantal jaren dat een bewoner in de stad woont 
heeft geen invloed op de beleving van het fysieke stadsimago. De beleving van het sociaal stadsimago 
verschilt tussen bewoners die hun hele leven in de stad wonen en bewoners die niet hun hele leven in de 
stad wonen. Bewoners die al hun hele leven in de stad wonen zijn positiever over het sociaal imago dan 
de andere twee groepen. Dus het sociale imago wordt positiever naar mate bewoners langer in de stad 
wonen. 
 
Twee interactie effecten hebben significant invloed op de waardering voor het fysieke imago van de stad 
(tabel 4.23). Het blijkt dat het woningtype in combinatie met het opleidingsniveau en het type stad in 
combinatie met het aantal woonjaren leidt tot significantie waarderingsverschillen. Een logische verklaring 
is voor beide interactie effecten niet te geven. Het effect met woonjaren is vertekend vanwege het lage 
aantal respondenten dat zijn of haar hele leven in Almere woont. Het interactie-effect 
opleidingsniveau*woningtype vertoont grote verschillen tussen koop en huur en tussen de verschillende 
opleidingscategorieën. Op basis van de grafiek van het interactie-effect is geen mogelijke verklaring 
gevonden.  
 
Extern imago 
Respondenten is gevraagd drie kenmerken te geven waar de stad bekend om staat. Respondenten 
konden kiezen uit twaalf kenmerken. In figuur 4-2 staat de verhouding imagokenmerken per stad 
weergegeven. 
 
Opvallend is dat de historie in beide steden ongeveer een gelijke verhouding van het imagobeeld 
vertegenwoordigt (Tilburg = 13.2%; Almere = 14.5%). Tussen Tilburg en Almere zit een groot 
leeftijdsverschil. Tilburg is enkele honderden jaren ouder dan Almere. Je zou mogen verwachten dat de 
inwoners van Tilburg historie als kenmerken imago-element aan hun stad toeschrijven. Voor de inwoners 
van Almere is het antwoord minder voor de handliggend. Waarschijnlijk is voor de inwoners van Almere 
juist het gebrek aan historie een kenmerkend imago-element van de stad. Beide steden hebben ook een 
gelijk criminaliteitsbeeld in de stad (Tilburg = 13.7%; Almere = 14.2%). Steden willen een positief imago. 
Meer dan 10% van het imago wordt door beide steden gekenmerkt door een criminaliteitsbeeld. Door 
dit te verminderen kan het imago positiever worden en onderscheid de stad zich gelijk van andere steden. 
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Figuur 4-2:Extern imago per stad 

 
De bewoners van Tilburg geven aan dat instituten zoals de universiteit (21.3%) een belangrijk kenmerk 
zijn. In Almere spelen instituten geen rol bij het imago van de stad (1.3%).  Voor Almere is het grootste 
onderscheidende imagokenmerk de schoonheid van de stad (12.7%). Het is interessant te weten hoe het 
externe imago zich verhoudt ten opzichte van de voorspellende kracht van de stadskenmerken. Op het 
moment dat de sfeer in de stad kenmerkend is voor imago en het draagt bij aan de loyaliteit en neiging 
de stad aan te bevelen dan lijkt de keuze om dit element verder uit te vergroten een logische. De 
voorspellende kracht van stadselementen wordt in paragraaf 4.4 besproken.  
 
De waardering van de stadsbeleving, stadskwaliteit, stadsloyaliteit en gedragsintentie is gepresenteerd. 
Tevens is de waardering over de stadselementen ‘fysieke stad’, ‘sociale stad’ en stadsimago besproken. 
Inzicht in de waardering en de vergelijking van de waardering op verschillende factoren geeft inzicht in 
hoe groepen bewoners de stad beleven. In de paragraaf 4.3.5 tot en met 4.3.7 staat de waardering over  
de resterende stadselementen, de ‘economische stad’, ‘bestuurlijke stad’ en ‘evenementen’, beschreven. 

4.3.5. De economische stad 

De primaire functie van de stad is leven in de stad. Leven in de stad kost geld. In dit onderdeel is 
bewoners gevraagd aan te geven hoe zij kosten in de stad ervaren. Is het een dure stad om rond te 
komen? Daarnaast is bewoners gevraagd aan te geven hoe zij welvaart van de stad beleven. Hierbij moet 
gedacht worden aan de aanwezigheid van bedrijven en de bestedingskracht van de gemeente. Deze 
twee stadselementen zijn samengevat onder de noemers ‘zakelijke welvaart’ en ‘kosten 
levensonderhoud’.  
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Tabel 4.25: waardering (M) en SD stadselementen ‘economische stad’ 

Factoren Kosten van leven Zakelijk florerend 

  M SD  M SD 

Stad      

 Samen (n = 642) 4,42 1,11 3,75 0,97 

 Almere (n = 323) 4,42 1,10 3,70 0,97 

 Tilburg (n = 319) 4,42 1,12 3,80 0,96 

Woningtype     

 Koop (n = 442) 4,31 1,08 3,78 0,95 

 Huur (n = 185) 4,68 1,14 3,61 0,98 

Opleiding     

 Hoger onderwijs (n = 240) 4,11 1,02 3,70 0,95 

 Middelbaar onderwijs (n = 275) 4,57 1,09 3,81 0,96 

 Lager onderwijs (n = 116) 4,69 1,15 3,73 1,05 

Woonjaren     

 1 tot 10 jaar (n = 202) 4,13 1,01 3,72 0,93 

 Langer dan 10 jaar (n = 272) 4,54 1,12 3,74 1,00 

 Hele leven (n = 174) 4,58 1,15 3,81 0,98 

Leeftijd     

 Jongeren (n = 94) 4,33 1,13 4,06 (*) 0,92 

 Middel leeftijd (n = 378) 4,40 1,09 3,66 (*) 0,97 

 Ouderen (n = 179) 4,51 1,16 3,77 0,96 

(*) P < 0.05 (MANOVA; Bonferroni); Waardering (M) is bepaald op een 7-puntschaal. 

 
De kosten voor levensonderhoud worden in beide steden te samen aan de dure kant ervaren ( M = 4.42). 
De beleving van de economische kracht (zakelijk florerend) scoort net iets onder het gemiddelde (M = 
3.75). Almeerders ervaren de stad iets aan de dure kant (M = 4.42). De zakelijk florerende kracht van de 
stad scoort onder het schaalgemiddelde. De beleving van de zakelijk florerende kracht is hiermee matig te 
noemen (M = 3.70). In Tilburg wordt de stad ook iets aan de dure kant ervaren (4.42). De score is precies 
gelijk aan de score voor Almere. Het lijkt erop dat leefkosten niet aan de stad gekoppeld worden. De 
economisch florerende kracht van Tilburg is iets minder negatief dan in Almere. In Tilburg ligt het 
gemiddelde op 3.80. Het verschil in de mate waarin de stad ‘zakelijk florerend’ beleefd wordt is niet 
significant. 
 
Tabel 4.26: MANOVA (F) op stad, woningtype, opleiding, woonjaren en leeftijd. 

  Kosten van leven in de stad 

(df =  534) 

Zakelijk florerende kracht 

(df = 528) 

Factor   df F P η²  df F P η² 
Stad 1 0,30 0,59 0,00  1 1,39 0,24 0,03  

Woningtype 1 2,11 0,15 0,00  1 2,55 0,11 0,00 

Opleiding 2 1,36 0,26 0,01  2 0,01 0,99 0,00  

Woonjaren 2 1,07 0,34 0,03  2 0,02 0,98 0,01 

Leeftijd 2 0,24 0,79 0,00  2 3,20 0,04 0,01  

(P < 0.05) = significant 

 
Er zijn weinig factoren van invloed op de waardering van de economische stad. Het lijkt erop dat de 
beleving van de economische stad niet bepaald wordt aan de hand van elementen in de stad. Slechts één 
factor heeft invloed op de waardering van de zakelijk florerende kracht van de stad; leeftijd (F (2,528) = 
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3.20; P < 0.05). Jongeren hebben een positievere beleving over de economische kracht (zakelijk 
florerend) van de stad (zie tabel 4.26). De ‘midden leeftijd’ is significant negatiever dan ‘jongeren’. Het 
lijkt erop dat jongeren meer dromen en vertrouwen hebben in de toekomst dan de ‘midden leeftijd’. 
Ouderen verschillen niet significant met jongeren of de ‘middenleeftijd’. 

4.3.6. De bestuurlijke stad 

In de bestuurlijke stad is gekeken naar de beleving van de kwaliteit van bestuur onder bewoners en de 
beleving van kwaliteit van informatie en interactie met de gemeente. De bestuurlijke stad is gemeten op 
een 10-puntsrapportcijferschaal. 
 
Tabel 4.27: waardering (M) en SD stadselementen ‘bestuurlijke stad’. 

Factoren Kwaliteit bestuur Kwaliteit informatie 

voorziening 

  M SD  M SD 

Stad     

 Samen (n = 642) 5,74 1,35 6,61 1,11 

 Almere (n = 323) 5,73 1,25 6,70 1,04 

 Tilburg (n = 319) 5,75 1,45 6,52 1,16 

Woningtype     

 Koop (n = 398) 5,76 1,34 5,70 1,37 

 Huur (n = 388) 6,64 1,03 6,57 1,25 

Opleiding     

 Hoger onderwijs (n = 240) 5,78 1,21 6,62 1,05 

 Middelbaar onderwijs (n = 275) 5,73 1,43 6,62 1,09 

 Lager onderwijs (n = 96) 5,73 1,38 6,58 1,14 

Woonjaren     

 1 tot 10 jaar (n = 202) 6,06 1,21 6,80 0,94 

 Langer dan 10 jaar (n = 272) 5,59 1,40 6,57 1,11 

 Hele leven (n = 174) 5,62 1,35 6,46 1,25 

Leeftijd     

 Jongeren (n = 94) 5,80 1,06 6,54 0,99 

 Middel leeftijd (n = 378) 5,72 1,24 6,62 1,02 

 Ouderen (n = 179) 5,75 1,66 6,62 1,31 

(*) P < 0.05 (MANOVA; Bonferroni); Waardering (M) is bepaald op een 10-puntschaal. 

 
In tabel 4.27 is te lezen dat beide steden voor de kwaliteit van bestuur gemiddeld een kleine voldoende 
scoren ( M = 5.74). De waardering voor de kwaliteit van de ‘informatievoorziening’ krijgt een hogere 
waardering. Het scoort een dikke voldoende ( M= 6.61). De tendens waarin de ‘kwaliteit van bestuur’ 
een kleine voldoende scoort en de ‘kwaliteit  voor informatievoorziening’ een dikke voldoende. 
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Tabel 4.28: MANOVA (F) op stad, woningtype, opleiding, woonjaren en leeftijd. 

  Kwaliteit bestuur  

(df = 456) 

Kwaliteit informatievoorziening 

(df = 443) 

Factor   df F P η²  df F P η² 
Stad 1 2,03 0,16 0,00  1 0,06 0,81 0,00 

Woningtype 1 0,75 0,39 0,00  1 0,16 0,69 0,00 

Opleiding 2 0,45 0,64 0,01  2 0,12 0,88 0,00  

Woonjaren 2 2,35 0,10 0,03  2 0,39 0,68 0,00 

Leeftijd 2 0,25 0,78 0,00  2 1,19 0,31 0,01  

(P < 0.05) = significant 

 
De beleving van de bestuurlijke stad verschilt niet tussen de verschillende factoren (woningtype, opleiding 
etc.). Het is positief dat de kwaliteit van bestuur niet verschillend beleefd wordt. Dit is een goede 
indicator dat bewoners niet het gevoel hebben dat het stadsbestuur bijvoorbeeld bewoners met een 
koopwoning voortrekt.  

4.3.7. Evenementen in de stad 

In het onderzoek is respondenten gevraagd in welke mate ze evenementen die in de stad gehouden 
worden waarderen. De mate waarin bewoners zich herkennen en erkennen in de evenementen en de 
evenementen passend vinden voor de stad bepalen de waardering voor de evenementen. In tabel 4.29 
staat een overzicht van de waardering van evenementen. 
 
Tabel 4.29: waardering (M) en SD stadselement ‘Evenementen’  

  

Factoren  Evenementen 

 M SD 

Stad   

 Samen (n = 651) 4,83 1,20 

 Almere (n = 326) 4,55 (*) 1,21 

 Tilburg (n = 325) 5,11 (*) 1,11 

Woningtype   

 Koop (n = 447) 4,87 1,20 

 Huur (n = 187) 5,75 1,15 

Opleiding   

 Hoger onderwijs (n = 240) 4,88 1,19 

 Middelbaar onderwijs (n = 277) 4,85 1,15 

 Lager onderwijs (n = 120) 4,73 1,22 

Woonjaren   

 1 tot 10 jaar (n = 202) 4,76 1,18 

 Langer dan 10 jaar (n = 272) 4,71 1,21 

 Hele leven (n = 174) 5,10 1,17 

Leeftijd   

 Jongeren (n = 94) 4,83 1,13 

 Middel leeftijd (n = 380) 4,91 1,21 

 Ouderen (n = 179) 4,64 1,18 

(*) P < 0.05 (MANOVA; Bonferroni); Waardering (M) is bepaald op een 7-puntschaal. 
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Evenementen in de stad worden gemiddeld positief gewaardeerd (M= 4.83). Bewoners waarderen het 
dat evenementen in de stad worden gehouden. Ook in de steden afzonderlijk worden de gehouden 
evenementen positief gewaardeerd. Beide steden steken veel tijd en energie in het evenementenbeheer 
van de stad. Zo organiseert Almere jaarlijks het Haven festival en de Holland triatlon. Tilburg organiseert 
jaarlijks de ‘Tilburgse kermis’, dat is de grootste kermis van de Benelux en het multiculturele festival 
Mundial. Op dit festival kunnen bezoekers kennismaken met allerlei verschillende culturen.  
 
Tabel 4.30: M ANOVA (F) op stad, woningtype, opleiding, woonjaren en leeftijd. 

  Evenementen 

(df = 535) 

Factor   df F P η² 
Stad 1 9,43 0,00 0,02 

Woningtype 1 0,03 0,86 0,00 

Opleiding 2 0,75 0,47 0,00 

Woonjaren 2 0,54 0,58 0,00 

Leeftijd 2 1,12 0,33 0,00 

(P < 0.05) = significant 

 
In Almere ( M = 4.55) waarderen bewoners evenementen significant (P < 0.05) lager dan bewoners in 
Tilburg (5.11). Het lijkt erop dat de bewoners van Tilburg zich beter kunnen vinden in het evenementen-
aanbod dan de bewoners van Almere. Alle overige factoren verschillen niet significant (P < 0.05).  
 
Type evenementen 
In de vragenlijst is bewoners gevraagd aan te geven welk type evenement bewoners graag in de stad 
georganiseerd zouden zien. Dit onderdeel bekijkt de voorkeursverhouding tussen acht type 
evenementen. In figuur 4-3 staat de totaalvoorkeur van de respondenten en de voorkeur per stad. 
Daarnaast is gekeken of de voorkeur leeftijdsafhankelijk is en of woningtype invloed heeft op de 
voorkeur voor evenementen. 
 
Figuur 4-3: Gewenst type evenement in de stad totaal en per stad 
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Er zit weinig verschil in het type evenement waaraan bewoners de voorkeur aan geven. De bewoners van 
Tilburg geven aan graag kermis (16.7%) in de stad te zien. Deze uitkomst ligt in lijn met de Tilburgse 
Kermis. Dit is de grootste kermis van de Benelux en is landelijk bekend. Andere evenementen die hoog 
gewaardeerd worden zijn het schouwburgprogramma (T = 15.1%; A = 15.3%) en een multicultureel 
festival (T= 14.2%; A = 15.0%). 
 
Tabel 4.31: Voorkeur evenementen. 

  Woningtype Leeftijd 
  Koop Huur  Jongeren Middenleeftijd Ouderen 
Kermis 12,7% 14,7%    15,5% 12,4% 14,4% 
Straattheater 12,9% 12,1% 10,7% 13,0% 13,2% 
Multicultureel Festival 13,9% 16,2% 15,3% 14,4% 14,8% 
Sportevenement 13,6% 12,5% 13,2% 13,3% 13,0% 
Poppodium 12,5% 12,3% 15,6% 13,7% 7,3% 
Schouwburg 16,1% 14,3% 11,7% 15,6% 18,2% 
Circus 8,0% 8,5% 8,4% 8,0% 8,2% 
Beurs 10,3% 9,2% 9,7% 9,6% 10,9% 

 
Er zijn kleine voorkeursverschillen waarneembaar tussen de verschillende leeftijdscategorieën (Tabel 
4.31). Jongeren zijn meer geïnteresseerd in kermis (15.5%) en poppodia (15.6%). Ouderen (18.6%) en 
de midden leeftijd categorie (15.6%) prefereren het schouwburgprogramma het meest. Tussen bewoners 
met een koop- of een huurwoning zijn weinig voorkeursverschillen voor het type evenement. Bewoners 
met een koopwoning prefereren het schouwburgprogramma (16.1%) het meest. Terwijl bewoners met 
een huurwoning de eerste voorkeur aan een multicultureel (16.2%) festival geven. Het zou kunnen dat 
bewoners met een huurwoning in meer etnisch gemengde wijken wonen en om deze reden meer 
behoefte hebben aan een multicultureel festival. 

4.4. De voorspellende kracht van het stadsbelevingsmodel 
Het stadsbelevingsmodel is opgesteld met als doel te kunnen voorspellen welke stadselementen een 
bijdrage leveren aan de beleving van stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie de stad aan te 
bevelen. Door middel van regressieanalyse is onderzocht welke stadselementen, onafhankelijke 
variabelen, voorspeller zijn voor stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen (de 
afhankelijke variabelen).  
 
Voorspellers zijn stadselementen waarvan op basis van statistische gronden een verband kan worden 
aangetoond tussen de waardering voor de verschillende stadselementen en de waardering voor 
stadskwaliteit, stadsloyaliteit en/of gedragsintentie. Een voorbeeld: het stadselement infrastructuur heeft 
een bètawaarde van 0.20 op stadskwaliteit. Dit betekent dat 20% van het totale stadskwaliteitsoordeel 
wordt voorspeld door de waardering die een bewoner over de infrastructuur van de stad heeft. Dus als 
een bewoner de infrastructuur hoog waardeert dan geldt deze hoge waardering van 20% ook voor de 
stadskwaliteit. 
 
In een aantal gevallen wordt gerefereerd aan de term ‘centrale voorspellers’. ‘Centrale voorspellers’ zijn 
stadselementen die tegelijk als voorspeller optreden voor zowel stadskwaliteit, als stadsloyaliteit en de 
gedragsintentie. Dit zijn dus sterke voorspellers omdat ze voor alle drie de afhankelijke variabelen tegelijk 
als voorspeller optreden. 
 
Alvorens verder in te gaan op de voorspellende kracht van de stadselementen op stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de gedragsintentie de stad aan te bevelen wordt eerst de relatie tussen de stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de gedragsintentie onderzocht. Bij het opstellen van het stadsbelevingsmodel is bewust 
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gekozen geen relatie tussen stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie te veronderstellen. Dit 
heeft een semantische reden; stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie zijn alledrie verschillende 
aspecten waarmee als einddoel naar de stad gekeken kan worden. Dit maakt het model beter toepasbaar 
doordat het model in deze vorm vanuit verschillende doelen een bijdrage kan leveren. Namelijk omdat 
het model naar kwaliteit, loyaliteit en gedrag kijkt. Voor een beter begrip is het wenselijk inzicht te 
hebben in de samenhang tussen de afhankelijke variabelen. Inzicht in de samenhang tussen de 
afhankelijke variabelen maakt het mogelijk de voorspellende relaties in een helder perspectief te plaatsen. 
In figuur 4-4 is de samenhang weergegeven. 
 
Figuur 4-4: Samenhang afhankelijke variabelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pearson’s correlatie coëfficiënt; correlaties zijn significant (P < 0.05). 

 
In figuur 4-4 staan de correlaties tussen de afhankelijke variabelen genoteerd. De drie variabelen 
vertonen sterke samenhang met elkaar. Dit houdt in dat een hoge waardering voor de stadskwaliteit een 
hoge waardering voor stadsloyaliteit en gedragsintentie betekent en vice versa. Dit betekent dat een 
ambassadeur zich waarschijnlijk ook loyaal voelt en dat iemand die tevreden is over de stad zich ook 
enigszins geneigd voelt tot ambassadeurschap. Het model meet de exacte relaties niet maar dit resultaat 
geeft aan dat het verbeteren van één van de stadselementen een positieve uitstraling heeft op de andere 
twee elementen. Dus ondanks dat de begrippen in het stadsbelevingsmodel losstaand van elkaar zijn 
opgenomen hebben ze grote samenhang met elkaar. 

4.4.1. Het algemene model 

Het algemene model is samengesteld uit data die verzameld is onder bewoners uit Tilburg en Almere. In 
tabel 4.32 staat welke stadselementen en in welke mate stadselementen de kwaliteitsbeleving, 
loyaliteitsbeleving en gedragsintentie van de stad voorspellen. Grosso modo valt op, dat de 
gedragsintentie de stad aan te raden minder sterk voorspeld wordt dan de beleving van stadskwaliteit of 
stadsloyaliteit. De voorspellende waarde van gedragsintentie ligt vaak tussen de waarden van de 
kwaliteitsbeleving en loyaliteitsbeleving in. Daarnaast blijkt dat fysieke stadselementen meer invloed op 
de stadskwaliteit lijken te hebben en sociale stadselementen meer invloed op de stadsloyaliteit. In tabel 
4.32 staat de regressie analyse van het algemene stadsbelevingsmodel.  
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Tabel 4.32: Regressie coëfficiënten stadsbelevingsmodel. 

Stadselement Kwaliteit 

(R² = 0.55) 

Loyaliteit 

(R² = 0.51) 

Gedragsintentie

(R² = 0.47) 

  Bèta  Bèta   Bèta 

Fysieke sfeer 0,32* 0,23* 0,26* 

Commerciële zone 0,20* 0,12* 0,10* 

Evenementen 0,17* 0,19* 0,17* 

Goed burgerschap 0,14* 0,30* 0,16* 

Vrienden in de stad 0,09* 0,24* 0,18* 

Recreatief actief vermaak -0,09 -0,06 0,02 

Voorzieningen -0,08 -0,01 0,02 

Sociaal imago 0,08 0,06 0,13* 

Fysiek imago 0,08 0,13* 0,17* 

Zakelijk florerend -0,02 -0,06 -0,01 

Kosten leven in de stad -0,02 0,02 0,00 

Milieu & Hygiëne 0,02 -0,07 -0,08 

Veiligheid 0,03 0,05 -0,01 

Kwaliteit informatievoorziening 0,04 0,00 -0,04 

Kwaliteit bestuur 0,05 -0,01 -0,10 

Infrastructuur 0,05 -0,04 -0,01 

 
Vijf stadselementen hebben voorspellende waarden voor alle drie de afhankelijke variabelen 
stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie de stad aan te bevelen. Dit zijn de stadselementen 
‘fysieke sfeer’, de ‘commerciële zone’, ‘evenementen’, ‘goed burgerschap’ en ‘vrienden in de stad’. Dit 
zijn de ‘centrale voorspellers’ van het model. Daarnaast zijn er voorspellers die slechts invloed hebben op 
één of twee afhankelijke variabelen. Het stadselement ‘fysieke imago’ voorspelt bijvoorbeeld alleen de 
stadsloyaliteit en gedragsintentie en het stadselement ‘sociaal imago’ voorspelt alleen voor de 
gedragsintentie de stad aan te bevelen. In deze paragraaf wordt de invloed van de verschillende 
stadselementen op de afhankelijke variabelen besproken. 
 
Kwaliteitsbeleving 
Het model verklaart de kwaliteitsbeleving van de stad voor 55% (R² = 0.55).  De stadselementen die 
kwaliteitsbeleving het beste voorspellen komen uit de hoofdgroep ‘fysieke stad’. De ‘fysieke sfeer’ heeft 
de sterkste voorspellende kracht (β = 0.32). Tevens voorspelt het stadselement ‘commerciële zone’ het 
kwaliteitsoordeel sterk (β = 0.20). In mindere mate is het stadselement ‘evenementen’ een voorspeller 
voor de kwaliteitsbeleving van de stad (β = 0.17). Ondanks dat het stadselement ‘evenementen’ eerder  
onderdeel van de ‘sociale stad’ dan van de ‘fysieke stad’ is en vaak slechts een tijdelijke karakter heeft, 
blijkt dus dat het stadselement ‘evenementen’ uitstraling heeft op de kwaliteitsbeleving van de stad. De 
stadselementen uit de hoofdgroep ‘sociale stad’: ‘goed burgerschap’ en ‘vrienden in de stad’ zijn kleine 
voorspellers voor de kwaliteitsbeleving van de stad. In mindere mate wordt het kwaliteitsoordeel van de 
stad dus bepaald door de mate waarin bewoners het idee hebben prettige medebewoners te hebben en 
vrienden in de stad te hebben. Alle overige stadselementen uit het stadsbelevingsmodel zijn negatief of 
hebben bètawaarden die niet significant (p < 0.05) zijn. Om deze reden zijn deze stadselementen niet 
bruikbaar in het model en worden dus ook niet gebruikt. 
 
Loyaliteit aan de stad 
Stadsloyaliteit wordt voor het grootste deel voorspeld door sociale stadselementen en in mindere mate 
door stadselementen uit de ‘fysieke stad’. Voor stadsbinding lijkt het erop dat sociale affectie voor fysieke 
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affectie gaat. Dit wil overigens niet zeggen dat de fysieke elementen van de stad niet belangrijk zijn. De 
loyaliteitsbeleving aan de stad wordt door het stadsbelevingsmodel iets minder sterk verklaard dan de 
kwaliteitsbeleving (R² = 0.51). Vijf stadselementen voorspellen betrouwbaar (P < 0.05) de stadsloyaliteit. 
De sterkste voorspeller voor stadsloyaliteit is het stadselement ‘goed burgerschap’ (β = 0.30). Het daarop 
sterkste stadselement is ‘vrienden in de stad’ (β = 0.24). De waardering van fysieke stadselementen is ook 
van belang bij de waardering van de stadsloyaliteit. De ‘fysieke sfeer’ van de stad voorspelt bijna net zo 
sterk als het stadselement vrienden in de stad  (β = 0.23) de stadsloyaliteit. De waardering voor de 
‘evenementen’ heeft verband met de stadsloyaliteit (β = 0.19). Hoe meer bewoners van de stad zich 
kunnen herkennen en identificeren met de evenementen die in de stad worden gehouden, des te sterker 
de loyaliteit aan de stad zal zijn.  
 
Gedragsintentie de stad aan te bevelen en er te blijven wonen 
De gedragsintentie de stad aan te bevelen wordt het minst van de drie afhankelijke variabelen verklaard 
(R² = 0.47). De gedragsintentie de stad aan te bevelen wordt door sociale stadselementen, de fysieke 
elementen en de imago-elementen van de stad voorspeld. Het Imago van de stad is dus van invloed op 
de geneigdheid van bewoners zich als stadsambassadeur op te stellen. Het imago heeft geen invloed op 
stadskwaliteit of stadsloyaliteit. Ofwel pas vanaf het moment dat bewoners daadwerkelijk de stad willen 
gaan aanbevelen aan anderen worden imago aspecten van de stad bij het oordeel betrokken. Voor een 
persoonlijk oordeel over de kwaliteit en loyaliteit van de stad heeft imago geen invloed. Het stadselement 
´fysieke sfeer´ blijkt de belangrijkste voorspeller (β = 0.26) voor de gedragsintentie de stad aan te bevelen. 
De daarop volgende sterkste voorspellers zijn de sociale stadselementen ´vrienden in de stad´ (β = 0.18) 
en ´goed burgerschap´ (β = 0.16). De mate waarin bewoners ´evenementen´ in de stad waarderen is ook 
van voorspellende waarde (B = 0.17) voor de gedragsintentie de stad aan te bevelen. Het imago dat 
bewoners van de stad hebben, is van invloed bij de overweging de stad aan te raden. Zowel het ‘fysieke 
imago’ (β = 0.17) als het ‘sociale imago’ (B = 0.13) van de stad zijn in mindere mate een voorspeller voor 
de intentie de stad aan te raden. In tegenstelling tot de kwaliteitsbeleving van de stad is ´de commerciële 
zone´ (β = 0.10) een minder sterke voorspeller voor de gedragsintentie de stad aan te raden. Vanuit de 
trend dat steeds meer grote winkelketens in veel steden een vestiging hebben is dit te verklaren. Doordat 
de winkels in iedere stad een vestiging hebben, heeft de stad op dit vlak niets unieks te bieden. Het heeft 
dan ook geen zin iemand de stad aan te bevelen op grond van bijvoorbeeld de aanwezigheid van een 
V&D als die V&D ook in de woonplaats van de uitgenodigde een vestiging heeft. 

4.4.2. Voorspellers Almere en Tilburg 

In het onderzoek is getoetst of andere stadselementen als voorspeller optreden wanneer het 
regressiemodel wordt toegepast op de data van alléén Tilburg of alléén Almere. Vanuit praktisch oogpunt 
is het voor steden relevant op stadsniveau inzicht te hebben welke elementen sterke voorspellers zijn. Het 
blijkt dat per stad verschillende stadselementen belangrijke voorspellers zijn voor de kwaliteitsbeleving, 
stadsloyaliteit en de gedragsintentie de stad aan te bevelen. Daarnaast blijken de ‘centrale voorspellers’ 
lang niet in alle gevallen een voorspeller te zijn voor alle 3 de afhankelijke variabelen. Alvorens de 
resultaten per stad te presenteren zijn de volgende opmerkingen van belang: 
 

− Het blijkt dat de economische stad en de bestuurlijke stad net als in het algemene 
stadsbelevingsmodel geen voorspellende waarde hebben op de afhankelijke variabelen. Om deze 
reden zullen deze hoofdgroepen niet verder worden besproken.  
 

− Stadselementen die onbetrouwbare of negatieve voorspellers zijn op alle afhankelijke variabelen 
worden genegeerd. Dit met als doel een beter overzicht te creëren.  
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Tabel 4.33: regressiecoëfficiënten stadsbeleving per stad 

Stadselement Kwaliteit Loyaliteit Gedragsintentie 

 Almere 

(R² = 0.52) 

Tilburg 

(R² = 0.53) 

 Almere 

(R² = 0.48) 

Tilburg 

(R² = 0.51)

 Almere 

(R² = 0.48) 

Tilburg 

(R² = 0.51) 

  Bèta Bèta  Bèta Bèta Bèta Bèta 

Fysieke sfeer 0,04 0,50* -0,01 0,42* 0,03 0,45* 

Commerciële zone 0,28* 0,12 0,20* 0,00 0,22* -0,07 

Evenementen 0,19* 0,15* 0,28* 0,08 0,25* 0,09 

Goed burgerschap 0,13* 0,16* 0,26* 0,33* 0,11 0,20* 

Vrienden in de stad 0,04 0,10* 0,17* 0,28* 0,19* 0,15* 

Sociaal imago 0,10 0,05 0,07 0,03 0,09 0,17* 

Fysiek imago 0,13 0,05 0,18* 0,09 0,19* 0,13 

Kwaliteit bestuur 0,06 0,05 -0,02 0,01 0,09 0,00 

Kwaliteit 

informatievoorziening 

0,04 0,05 -0,03 0,04 -0,06 0,08 

* P < 0.05 

 
Stadskwaliteit Almere en Tilburg 
De verklaarde variantie van het stadskwaliteitsbelevingsmodel voor bewoners uit Almere is goed (R² = 
0.50). Voor Almeerders hangt de invloed van de kwaliteitsbeleving van de stad samen met de waardering 
voor winkels en uitgaansmogelijkheden (commerciële zone). De ‘commerciële zone’ is de sterkste 
voorspeller (β = 0.28). Daarnaast blijkt dat  ‘evenementen’ (β = 0.19) invloed hebben op de 
kwaliteitsbeleving. Dit is apart omdat evenementen slechts van tijdelijke aard zijn en in veel gevallen ook 
voor overlast zorgen. De verwachting was dat evenementen het stadsloyaliteitsgevoel en de intentie de 
stad aan te bevelen zouden voorspellen.  
 
In tegenstelling tot het algemene model en Almere is het stadselement ‘commerciële zone’ in Tilburg 
geen voorspeller. Blijkbaar is de ‘commerciële zone’ voor bewoners van Tilburg niet van belang voor hun 
oordeel over de kwaliteit van de stad. De voorspellende kracht van het model is goed (R² = 0.60). 
Hiermee verklaart het model specifiek voor Tilburg meer dan het algemene stadsbelevingsmodel (Tabel 
4.32). De ‘fysieke sfeer’ is de sterkste voorspeller voor de stadsbeleving van bewoners van Tilburg (β = 
0.50). Naast deze fysieke stadscomponent blijkt dat sociale stadselementen van belang zijn bij het 
kwaliteitsoordeel. De stadselementen ‘goed burgerschap’ (β = 0.16) en ‘vrienden in de stad’ (β = 0.10) 
zijn, net als in het algemene stadsbelevingsmodel, voorspellers voor stadskwaliteit. Daarnaast heeft het 
stadselement ‘evenementen’ (β = 0.15) voor Tilburgers een positieve uitstraling op de stadskwaliteit. 
 
Stadsloyaliteit Almere en Tilburg 
De verklaarde variantie van het stadsloyaliteitsmodel voor Almere is hoog (R² = 0.52). De waardering van 
de ‘evenementen’ is de beste voorspeller voor de stadsloyaliteit in Almere. Opvallend detail is dat het 
‘fysiek imago’ in Almere invloed heeft op de beleving van stadsloyaliteit (β = 0.18). De beleving van de 
fysieke sfeer heeft geen invloed op stadsloyaliteit maar het imago van de fysieke stad heeft dit wel. De 
stadsloyaliteit in Tilburg wordt het sterkst voorspeld door de ‘fysieke sfeer’ (β = 0.42). Tevens verklaren 
de sociale stadselementen (βgoed burgerschap = 0.33) de stadsloyaliteit. In het algemene 
stadsbelevingsmodel is dit precies andersom en zijn juist de sociale stadselementen de sterkste 
voorspellers. 
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Gedragsintentie van Almeerders  en Tilburgers de stad aan te bevelen 
Vier stadselementen voorspellen betrouwbaar de gedragsintentie de stad aan te bevelen. Dit zijn de 
‘commerciële zone’, ‘evenementen’, ‘fysiek imago’ en ‘vrienden in de stad’. Het stadselement 
‘evenementen’ voorspelt voor Almeerders het sterkst de intentie de stad aan te bevelen (β = 0.25). 
Daarnaast heeft een positieve waardering van de ‘commerciële zone’ (β = 0.22) invloed op een positieve 
intentie de stad aan te bevelen. Ten opzichte van Tilburg is alleen het stadselement ‘vrienden in de stad’ 
een gemeenschappelijke voorspeller voor de gedragsintentie de stad aan te bevelen. De overige 
stadselementen voorspellen uniek voor Almere de gedragsintentie de stad aan te bevelen. Voor de 
bewoners in Tilburg is de ‘fysieke sfeer’ de belangrijkste voorspeller (β = 0.22). Een bijzonder 
stadselement dat invloed heeft op de gedragsintentie de stad aan te beleven is het ‘sociaal imago’. Het 
‘sociaal imago’ (β = 0.17)  heeft alleen invloed op de gedragsintentie Tilburg aan te bevelen. 

4.4.3. Stadsbelevingsmodel uitgesplitst naar woningtype 

Het zou kunnen dat bewoners met een koopwoning andere stadselementen belangrijk vinden voor het 
bepalen van het kwaliteitsoordeel over de stad, de loyaliteit aan de stad en de gedragsintentie de stad 
aan te bevelen dan bewoners met een huurwoning. In deze paragraaf wordt gekeken welke 
overeenkomsten en verschillen er zijn. In de meeste gevallen spreken de tabellen voor zich. Daarom zal 
de tekst zich alleen toespitsen op verschillen en opmerkingen over de gegevens in de tabellen. 
 
De stadselementen ‘commerciële zone’, ‘ fysieke sfeer’, ‘ goed burgerschap’, ‘ fysiek imago’, ‘ 
evenementen’ en ‘ vrienden in de stad’ zijn voor bewoners met een koopwoning voorspellers voor alle 
afhankelijke variabelen (zie tabel 4.34). In algemene zin zijn er 3 punten die opvallen.  
 

− Ten eerste voorspellen de betrouwbare stadselementen voor bewoners met een koopwoning alle 
drie de afhankelijke variabelen te gelijk. Het zijn ‘centrale voorspellers. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het model van Almere waar sommige stadselementen alleen de loyaliteit en de 
gedragsintentie voorspellen.  

− Ten tweede blijkt de samenstelling van de stadselementen een evenwichtige verhouding tussen 
sociale en fysieke stadselementen. Zowel de sociale als de fysieke stadselementen hebben voor 
alle afhankelijke variabelen een substantiële voorspellende waarde. Blijkbaar worden beide 
gebieden belangrijk gevonden. 

− Ten derde  blijkt voor bewoners met een koophuis het ‘fysiek imago’ van invloed is op de 
stadskwaliteit. Imago was bij andere uitsplitsingen van het model niet betrouwbaar van invloed 
op het kwaliteitsoordeel van de stad. 
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Tabel 4.34: regressiecoëfficiënten stadsbeleving per woningtype 

Stadselement Kwaliteit Loyaliteit Gedragsintentie 

 Koop 

(R² = 0.51) 

Huur 

(R² = 0.54) 

 Koop 

(R² = 0.51) 

Huur 

(R² = 0.51) 

 Koop 

(R² = 0.42) 

Huur 

(R² = 0.56) 

  Bèta Bèta Bèta Bèta Bèta Bèta 

Fysieke sfeer 0,20* 0,66* 0,20* 0,24 0,16* 0,30 

Commerciële zone 0,23* 0,15 0,14* 0,13 0,13* 0,08 

Evenementen 0,13* 0,28* 0,17* 0,30* 0,18* 0,20* 

Goed burgerschap 0,18* 0,20* 0,32* 0,33* 0,19* 0,14 

Vrienden in de stad 0,11* -0,04 0,24* 0,20* 0,15* 0,20* 

Sociaal imago 0,07 0,07 0,07 0,05 0,07 0,19* 

Fysiek imago 0,14* -0,04 0,16* 0,12 0,20* 0,17 

Kwaliteit bestuur 0,06 -0,09 0,03 -0,25 0,06 -0,07 

Kwaliteit 

informatievoorziening 

0,02 0,09 -0,05 0,15 -0,01 0,15 

* P < 0.05 

 
Ten opzichte van het algemene stadsbelevingsmodel zijn er geen stadselementen die uniek voorspellen 
voor bewoners met een koopwoning. Het grootste verschil tussen de voorspellers van bewoners met een 
koopwoning en het algemene stadsbelevingsmodel ligt in de voorspellende kracht van de verschillende 
stadselementen. Dit is waarneembaar wanneer tabel 4.32 en tabel 4.34 naast elkaar gelegd worden. De 
verschillen in de voorspellende waarde tussen het algemene stadsbelevingsmodel en het model specifiek 
voor woningbezitters kan gebruikt worden om een prioritering aan te geven. Het voert te ver om in de 
rapportage al deze verschillen uit te schrijven.  
 
Één stadselement voorspelt  voor beide categorieën alle drie de afhankelijke variabelen. Dit is het 
stadselement ‘evenementen’. ‘Evenementen’ worden dus door een brede doelgroep gewaardeerd en 
hebben brede uitstraling op de stad. Opvallend verschil tussen bewoners met een koop- of een 
huurwoning is het type stadselement dat als betrouwbare voorspeller optreedt voor de afhankelijke 
variabelen. In tegenstelling tot bewoners met een koopwoning die zowel fysieke (fysieke sfeer, 
commerciële zone) als sociale stadselementen als voorspeller hebben, geldt voor bewoners met een 
huurwoning dat vooral sociale stadselementen betrouwbare voorspellers zijn voor stadsloyaliteit en de 
gedragsintentie. Het stadselement ‘evenementen’ wordt in dit geval onder de sociale stadselementen 
geschaard. Een mogelijke reden voor dit verschijnsel is dat de kwaliteit van de fysieke ruimte waar 
huurwoningen gelokaliseerd zijn lager is dan de wijken waar veel koopwoningen staan. 

4.4.4. Stadsbeleving uitgesplitst naar opleidingsniveau 

In het onderzoek is onderzocht of de voorspellers voor de afhankelijke variabelen veranderen wanneer de 
respondenten worden uitgesplitst naar opleidingsniveau. Er zijn drie groepen: ‘lager onderwijs, 
‘middelbaar onderwijs’ en ‘hoog onderwijs’. Per groep is gekeken naar de mate waarin stadselementen 
verschillen met het algemene stadsbelevingsmodel en in welke mate de opleidingsgroepen onderling 
verschillen. 
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Tabel 4.35: regressie coëfficiënten per opleidingsniveau 

Stadselement Kwaliteit Loyaliteit Gedragsintentie 

 L.O 

R²=0.44 

M.O 

R²=0.51 

H.O 

R²=0.56

 L.O 

R²=0.37

M.O 

R²=0.51

H.O 

R²=0.57

 L.O 

R²=0.29 

M.O 

R²=0.57 

H.O 

R²=0.47

  Bèta Bèta Bèta  Bèta Bèta Bèta  Bèta Bèta Bèta 

Fysieke sfeer 0,37* 0,39* 0,18* 0,29 0,25* 0,05 0,09 0,35* 0,17 

Commerciële zone 0,19 0,15* 0,24 0,12 0,08 0,17 0,24 0,10 0,03 

Evenementen 0,31* 0,16* 0,09 0,22* 0,16* 0,10 0,34* 0,10 0,14 

Goed burgerschap 0,18 0,17* 0,10 0,35* 0,33* 0,32* 0,06 0,14* 0,22* 

Vrienden in de stad 0,10 0,11* 0,52 0,24* 0,17* 0,23* 0,24* 0,10 0,16* 

Sociaal imago 0,02 0,02 0,15* -0,11 0,04 0,12 -0,10 0,15* 0,19* 

Fysiek imago 0,15 0,10 0,10 0,00 0,27* 0,18* 0,23 0,23* 0,16 

Kwaliteit bestuur -0,06 -0,06 0,23* -0,18 -0,04 0,12 -0,10 0,01 0,04 

Kwaliteit 

informatievoorziening 

0,12 0,07 -0,06 0,20 -0,13 -0,04 0,33 -0,13 0,01 

L.O = ‘Lager opgeleiden’; M.O = ‘Middelbaar opgeleiden’; H.O = ‘Hoger opgeleiden’. 

* P < 0.05 

 
Uit de gegevens van tabel 4.35 blijkt dat de ‘fysieke sfeer’ de meest centrale voorspeller is voor 
stadskwaliteit. Voor alle opleidingsniveau is dit stadselement een betrouwbare voorspeller. Daarnaast zijn 
er stadselementen die uniek voorspellen voor specifieke opleidingscategorieën. Lager opgeleiden leggen 
een verband tussen het stadselement ‘evenementen’ en de kwaliteitsbeleving in de stad. Middel 
opgeleiden vinden sociale stadselementen belangrijk bij de kwaliteitsbeleving van de stad. De 
stadselementen ‘vrienden in de stad’ en ‘goed burgerschap’ hebben significant ( p < 0.05) invloed op de 
kwaliteitsbeleving. Voor hoger opgeleiden zijn de stadselementen ‘sociaal imago’ en ‘kwaliteit van 
bestuur’ van invloed op de stadskwaliteitwaardering. De stadsloyaliteit wordt door de stadselementen 
‘vrienden in de stad’ en ‘goed burgerschap’ voor alle drie de opleidingscategorieën betrouwbaar 
voorspeld. Voor lager- en middelbaar opgeleiden heeft het stadselement evenementen invloed op 
stadsloyaliteit. Voor middelbaar- en hoger opgeleiden heeft het ‘fysiek imago’ invloed op stadsloyaliteit 
(zie tabel 4.35). De gedragsintentie in de stad te blijven wonen en de stad aan te bevelen heeft geen 
gemeenschappelijke voorspellers. Het is per opleidingsniveau afhankelijk welk stadselement de 
gedragsintentie beïnvloedt. De sociale- en de imago-elementen zijn de beste voorspellers voor 
gedragsintentie. Fysieke stadselementen spelen een geringe rol (zie tabel 4.35). 

4.4.5. Voorspellers woonjaren 

Per woonjarencategorie is onderzocht of de voorspellende kracht van de stadselementen wijzigt. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën woonjaren. Bewoners die 1 tot 10 jaar in de stad wonen; 10 
jaar en langer; en bewoners die hun hele leven in de stad wonen. Hieronder worden de resultaten per 
categorie besproken. 
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Tabel 4.36: regressie coëfficiënten per woonjarencategorie.  

Stadselement Kwaliteit Loyaliteit Gedragsintentie 

 1-10 jr. 

R²=0.52 

> 10 jr. 

R²=0.52 

H.L 

R²=0.67

 1-10 jr. 

R²=0.59 

> 10 jr. 

R²=0.46

H.L 

R²=0.57

 1-10 jr. 

R²=0.51 

> 10 jr. 

R²=0.47 

H.L 

R²=0.56 

   Bèta Bèta Bèta  Bèta Bèta Bèta  Bèta Bèta Bèta 

Fysieke sfeer 0,14 0,28* 0,53* 0,16 0,19* 0,52* 0,12 0,13 0,62* 

Commerciële zone 0,27* 0,13 0,18* 0,21* 0,06 0,06 0,30* 0,03 0,01 

Evenementen 0,08 0,16* 0,09 0,19* 0,16* 0,00 0,08 0,18* 0,07 

Goed burgerschap 0,11 0,12 0,18* 0,18* 0,35* 0,34* 0,27* 0,12 0,19* 

Vrienden in de stad 0,06 0,02 0,06 0,14* 0,18* 0,10 0,14 0,16* 0,09 

Sociaal imago 0,11 0,04 0,10 -0,01 0,04 0,07 0,26* 0,11 0,06 

Fysiek imago 0,21* 0,14 -0,03 0,35* 0,14 0,09 0,36* 0,23* 0,13 

Kwaliteit bestuur 0,20* -0,08 0,11 0,06 -0,08 0,07 0,01 -0,02 0,14 

Kwaliteit 

informatievoorziening 

-0,07 0,15* 0,08 -0,03 0,01 0,14 0,08 0,02 0,07 

1-10 jr. =1 tot 10 woonjaren; > 10 jr. = meer dan 10 woonjaren; H.L = Hele leven woonachtig 

* P < 0.05 

 
In tabel 4.36 staat genoteerd in welke mate stadselementen een betrouwbare (p < 0.05) voorspeller zijn 
voor de afhankelijke variabelen. Voor bewoners die korter dan 10 jaar in de stad wonen is de waardering 
over ‘fysiek imago’ (β = 0.21), de ‘commerciële zone’ (β = 0.27), en de kwaliteit van het bestuur (β = 
0.20) van invloed op het stadskwaliteitsoordeel. Het stadselement ‘kwaliteit bestuur’ is hierbij een 
bijzonder stadselement omdat dit stadselement geen betrouwbare voorspeller is in het algemene 
stadsbelevingsmodel. In tegenstelling tot bewoners die korter dan 10 jaar in de stad wonen vinden 
bewoners die langer dan 10 jaar in de stad wonen, de stadselementen ‘fysieke sfeer’ en ‘evenementen’ 
belangrijk. En niet, zoals bij bewoners die korter dan 10 jaar in de stad wonen de ‘commerciële zone’ en 
het ‘fysieke imago’. Blijkbaar wordt in de loop van de tijd het imagobeeld van de stad ingeruild voor een 
echt sfeerbeeld. De ‘commerciële zone’ heeft voor deze categorie geen invloed maar in de plaats daarvan 
is het juist de kracht van de tijdelijke ‘evenementen’ die de kwaliteit van de stad bepalen. Bijzonder 
stadselement dat tevens mede de stadskwaliteitswaardering voor deze groep beïnvloedt, is het 
stadselement ‘kwaliteit informatievoorziening’. Dit stadselement is bijzonder omdat dit element niet als 
voorspeller optreedt in het algemene stadsbelevingsmodel of in een van de andere subgroepen. In 
tegenstelling tot bewoners die minder dan 10 jaar in de stad wonen, die de kwaliteit van bestuur mee- 
nemen bij hun oordeel over de kwaliteit, blijkt dat bewoners die langer dan 10 jaar in de stad wonen 
vooral de informatievoorziening van bestuur en gemeente belangrijk vinden. Dus of belangrijke 
beslissingen van de gemeente gecommuniceerd worden en/of de gemeentelijke website duidelijk is en/of 
de service aan het gemeente loket goed is. De verklaarde variantie van de stadsloyaliteit onder bewoners 
die korter dan 10 jaar in de stad wonen is hoog (R² = 0.56). Het stadselement ‘goed burgerschap’ is een 
sterke voorspeller voor stadsloyaliteit. Voor alle categorieën voorspelt ‘goed burgerschap’ betrouwbaar (p 
< 0.05) stadsloyaliteit. Bijzonder stadselement dat stadsloyaliteit beïnvloed is ‘fysieke imago’. Voor 
mensen die 1 tot 10 jaar in de stad wonen bepaalt dit stadselement mede de stadsloyaliteit. Mensen die 
langer in de stad wonen laten zich niet meer beïnvloeden door abstracte imagobeelden. Er zijn twee 
‘centrale voorspellers’ voor bewoners die korter dan 10 jaar in de stad wonen. Dit zijn de ‘commerciële 
zone’ en het ‘fysiek imago’. Voor bewoners die langer dan 10 jaar in de stad wonen is het stadselement 
‘evenementen’ een belangrijke voorspeller. Het stadselement ‘evenementen’ is een centrale voorspeller; 
het voorspelt voor zowel het kwaliteitsoordeel, het loyaliteitsoordeel en de geneigdheid de stad aan te 
bevelen. De stadselementen ‘fysieke sfeer’ en ‘goed burgerschap’ zijn centrale stadselementen. Ze 
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voorspellen stadskwaliteit, stadsloyaliteit en gedragsintentie voor bewoners die hun hele leven in de stad 
wonen. 

4.4.6. Voorspellers leeftijdsgroepen 

Binnen het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen 3 leeftijdsgroepen; ’jongeren’; ‘midden leeftijd’ en 
‘ouderen’. Per leeftijdsgroep is onderzocht welke stadselementen als voorspeller optreden en in welke 
mate. Per leeftijdsgroep zullen kort de verschillen worden doorgesproken. 
 
De jongeren in het onderzoek (t/m 26 jaar) zijn erg verdeeld over welke stadselementen belangrijk zijn 
voor de loyaliteit, kwaliteit en gedragsintentie van de stad. Dit blijkt uit het feit dat slechts 2 
stadselementen significant een voorspelling doen (zie tabel 4.37). 
 
Tabel 4.37: regressie coëfficiënten per leeftijdscategorie.  

Stadselement Kwaliteit Loyaliteit Gedragsintentie 

 Jonger. 

R²=0.43 

M. lftd. 

R²=0.54 

Ouder. 

R²=0.58

 Jonger. 

R²=0.47

M. lftd. 

R²=0.53 

Ouder. 

R²=0.47

 Jonger. 

R²=0.41 

M. lftd. 

R²=0.44 

Ouder. 

R²=0.57

   Bèta Bèta Bèta  Bèta Bèta Bèta  Bèta Bèta Bèta 

Fysieke sfeer 0,45* 0,31* 0,33* 0,25 0,32 0,32*  0,38 0,25* 0,17 

Commerciële zone 0,06 0,14* 0,44* -0,04 0,19 0,19 0,25 0,11 0,08 

Evenementen 0,16 0,20* 0,01 0,25 -0,02 -0,02 0,06 0,20* 0,13 

Goed burgerschap -0,17 0,17* 0,12 0,28 0,31* 0,31* 0,25 0,10 0,27 

Vrienden in de stad -0,06 0,09* 0,03 -0,06 0,25* 0,25* -0,06 0,14* 0,24* 

Sociaal imago 0,22 0,13* -0,02 0,16 0,01 0,01 0,30 0,18* 0,01 

Fysiek imago 0,11 0,09 0,04 0,32* 0,04 0,04 0,13 0,22* 0,17 

Kwaliteit bestuur 0,13 0,04 0,04 -0,20 0,06 0,06 -0,43 -0,02 0,13 

Kwaliteit 

informatievoorziening 

-0,02 0,01 0,25* -0,13 0,15 0,15 0,06 -0,07 0,21 

Jonger. = Jongeren (t/m 26 jaar); M.lftd. = Midden leeftijd (27 t/m 55 jaar); Ouder. = Ouderen ( > 55 Jaar). 

* P < 0.05 

 
Uit tabel 4.37 blijkt dat alleen het stadselement ‘fysieke sfeer’ een voorspeller is voor de stadskwaliteit. 
Daarnaast is ‘fysiek imago’ een betrouwbare voorspeller voor de loyaliteit van de stad. Er zijn geen 
stadselementen die betrouwbaar de gedragsintentie om de stad aan te bevelen voorspellen. Een 
mogelijke verklaring voor deze uitkomsten zou het lage aantal (N= 49) jongeren kunnen zijn. De 
stadsloyaliteit wordt vooral voorspeld door sociale stadselementen. Dit geldt voor zowel bewoners in de 
midden leeftijd als bewoners in de ouderen leeftijdscategorie. Sterke fysieke voorspeller voor 
stadsloyaliteit is de ‘fysieke sfeer’. De gedragsintentie wordt door het stadselement ‘vrienden in de stad’ 
zowel voor bewoners in de middenleeftijd als bewoners in de ouderen leeftijdscategorie voorspeld. De 
midden leeftijdcategorie heeft een uitgebreid betrouwbaar profiel voor het aanbevelen van de stad. 
Daarmee is deze categorie ook het meest veeleisend over de verschillende stadsonderdelen. Zowel fysiek, 
sociaal als het imago van de stad hebben invloed op de neiging tot ambassadeurschap. 
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5. Conclusies 
Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel te achterhalen welke stadselementen stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de neiging tot ambassadeurschap (gedragsintentie) voorspellen. Uit de resultaten zijn 
een aantal conclusies op te maken. Deze worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. In paragraaf 5.1 
worden de algemene conclusies besproken. In paragraaf 5.2 worden de conclusies per stad besproken. 

5.1. Maatwerk 
Uit de resultaten blijkt dat de stadsbeleving, dus de stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de gedragsintentie, 
per stad door verschillende stadselementen wordt verklaard. Voor bewoners uit Tilburg heeft de ‘fysieke 
sfeer’ invloed op de mate waarin zij de stad kwalitatief goed ervaren, zich loyaal aan de stad voelen en 
geneigd zijn zich als ambassadeur van de stad op te stellen. Dit in tegenstelling tot bewoners uit Almere. 
Het stadselement ‘fysieke sfeer’ is voor Almeerders geen voorspeller voor een positieve stadsbeleving. 
Voor Almeerders is juist de ‘commerciële zone’ belangrijk voor een positieve beleving van stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de intentie de stad aan te bevelen. De reden voor het ontstaan van de verschillen per 
stad is onduidelijk. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat mensen zich aan de hand van een bepaalde 
‘waarden set’ (consideration set) in een stad vestigen. Deze ‘waarden set’ is opgebouwd op basis van 
kennis die een persoon heeft vergaard door het bezoek aan mogelijke vestigingsplaatsen. Hierdoor 
ontstaat een ‘frame’, een focus, waarop mensen de stad waarnemen en waarderen. De kennis die een 
persoon over andere steden en de locatie ten opzichte van andere steden heeft, is dus mede bepalend 
voor het ontstaan van verschillende voorspellers tussen steden. Op basis van de kennis en waardering 
van meerdere steden bepaalt een bewoner welke stadselementen sterk zijn en dus een hoge waardering 
verdienen en welke stadselementen minder sterk zijn en dus minder bijdragen aan de beleving van de 
stad. Dit geldt ook voor mensen die hun hele leven in dezelfde stad wonen. Deze groep mensen maakt 
bij bezoek aan andere steden of aan de hand van beelden op tv een afweging of ze in de stad van 
bezoek zouden willen wonen. In deze afweging wordt namelijk ook de ‘waarden set’ gecreëerd.  
 
In relatie tot city marketing betekent dit dat voor het creëren van succesvolle trotse, tevreden 
ambassadeurs voor iedere stad een maatwerktraject nodig is. Er is geen vaste formule die vertelt op welke 
wijze stadselementen in te zetten zodat in iedere stad bewoners ambassadeurs van de stad worden. Het 
startpunt van het maatwerktraject is de informatie die het stadsbelevingsmodel oplevert. Aan de hand 
van diepte-interviews kan meer inzicht gecreëerd worden over de exacte invulling van voorspellende 
stadselementen. Op deze manier sluit city marketing aan bij de beleving van de bewoner en is op die 
manier een waardevolle aanvulling op het succes van city marketing en het welzijn van bewoners in het 
algemeen. 

5.1.1. Stad als geheel 

In het model is onderscheid gemaakt tussen de ‘stad als geheel’ en de ‘stad als verzameling functies’. De 
stad als geheel bevat onderdelen die uitstraling hebben op de hele stad. In het model zijn dit het 
stadsimago en de evenementen die in de stad georganiseerd worden (Het stadselement ‘stadspromotie’ is 
op statistische grond uit het model gehaald). Beide elementen hebben invloed op de waardering van 
stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de neiging tot ambassadeurschap. City marketing interventies in de vorm 
van het sturen van imago en het organiseren van evenementen zijn dus waardevol omdat ze bijdragen 
aan de welzijnsbeleving van bewoners. Voor stadsbesturen is het dus legitiem de inzet van evenementen 
en imagocampagnes te subsidiëren. 
 
Evenementen hebben een positieve invloed op stadskwaliteit en in iets mindere mate op stadsloyaliteit en 
de neiging tot ambassadeurschap. Apart verschijnsel is dat het stadselement ‘evenementen’ het meeste 
invloed heeft op de kwaliteitsbeleving van de stad. Ondanks dat ‘evenementen van tijdelijke aard zijn en 
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eerder een aanslag op de fysieke kwaliteit is dan een verbetering, dragen evenementen bij aan een 
positieve kwaliteitsbeleving. Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel zou kunnen zijn dat de 
onderbreking van de constante kwaliteit bewoners de ogen opent voor de kwaliteit van de stad. Doordat 
bewoners tijdelijk met overlast worden geconfronteerd zijn bewoners beter in staat het kwaliteitsniveau 
van de stad te waarderen. Een andere mogelijke reden van het positieve effect van evenementen is de 
media-aandacht die evenementen krijgen. Evenementen die in een groter gebied, positief gewaardeerd 
worden, hebben een positieve uitstraling op de bewoners van de stad waar het evenement wordt 
georganiseerd. De herkenning van de stad in de media kan leiden tot trots over de stad wat op haar 
beurt leidt tot stadsloyaliteit. 
 
Uit het model blijkt dat het imago van de stad invloed heeft op de stadsbeleving. Imago heeft vooral 
invloed op de stadsloyaliteit en de neiging tot ambassadeurschap. Hoewel de voorspellende waarde niet 
zo sterk is als ‘sociale’ en ‘fysieke stadselementen (zie volgende paragraaf) is het imago van de stad als 
waardevolle meerwaarde te beschouwen. De relatie van stadsimago tussen stadsloyaliteit en de neiging 
tot ambassadeurschap legitimeren de inspanningen die gedaan worden om het imago van een stad te 
verbeteren. 

5.1.2. Stad als verzameling functies 

In het model zijn 4 stadselementen opgenomen die de stad als verzameling onderdelen 
vertegenwoordigt. Dit zijn de ‘fysieke stad’, de ‘sociale stad’, de ‘economische stad’ en de ‘bestuurlijke 
stad’. Deze stadselementen zijn onderverdeeld in totaal 13 subonderdelen. Van deze subonderdelen 
blijken slechts zes stadselementen als voorspeller op te treden. De eerste vier zijn de ‘fysieke sfeer’ van de 
stad, de ‘commerciële zone’, ‘vrienden in de stad’ en ‘goed burgerschap’. Daarnaast blijkt dat voor hoog 
opgeleiden de ‘kwaliteit van bestuur’ van invloed is en voor ‘ouderen’ die lang in dezelfde stad wonen de 
‘kwaliteit van informatievoorziening’ invloed heeft. Alle overige stadselementen hebben geen invloed op 
de waardering van stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de neiging tot ambassadeurschap. Een mogelijke 
verklaring voor het feit dat sommige stadselementen als voorspeller optreden en andere niet is het 
onderscheid tussen ‘satifiers’ en dissatisfiers. Deze twee termen zijn bedacht door Herzberg. Herzberg 
bedacht de zogenaamde twee factor theorie. ‘Satisfiers’ geven tevredenheid als ze aanwezig zijn 
‘dissatisfiers’ geven ontevredenheid als ze niet aanwezig zijn. Waarschijnlijk zijn de stadselementen die 
geen invloed hebben op de afhankelijke variabelen dissatisfiers. De aanwezigheid leidt niet tot 
tevredenheid maar de afwezigheid van deze stadselementen leidt tot ontevredenheid. Dit is in het 
onderzoek niet gemeten. Binnen de stadselementen die voorspellende waarde hebben valt de verhouding 
tussen fysieke en sociale stadselementen op. Beide  type elementen hebben invloed. Fysieke elementen 
hebben iets meer invloed op kwaliteitsaspecten van de stad en sociale aspecten iets meer op 
loyaliteitsaspecten. Binnen city marketing richten bijna alle interventies zich op fysieke elementen van de 
stad. Stadsbesturen laten een ‘vlaggenschip’ bouwen, bijvoorbeeld de hoogste woontoren, dat de stad 
moet onderscheiden van andere steden. De wijze van interactie tussen mensen en de manier van omgang 
wordt binnen gemeenten wel erkend, maar nauwelijks gebruikt voor city marketing. Dit is jammer want 
sociale stadselementen voorspellen voor ongeveer de helft de beleving van de stad. Door extra aandacht 
te besteden aan de sociale aspecten van de stad kan de stadsbeleving groeien. Hiermee kan dubbele 
winst geboekt worden, want het is vernieuwend en daardoor onderscheidend. En het is onontgonnen 
gebied waardoor er makkelijk veel winst valt te behalen.  

5.1.3. Maatwerk voor verschillende doelgroepen 

De maatwerkinsteek waarin iedere stad voor bewoners specifieke eigenschappen heeft die leiden tot een 
positieve waardering van de kwaliteit, loyaliteit en de geneigdheid tot ambassadeurschap, geldt ook voor 
doelgroepen. Tussen de verschillende groepen waar in het onderzoek op gesegmenteerd is, zijn 
verschillen waarneembaar. Hoog opgeleiden hebben andere behoeften dan laag opgeleiden. Hoog 
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opgeleiden vinden de kwaliteit van bestuur belangrijk. Dit element bepaalt mede de waardering voor de 
stadskwaliteit. Bij lager opgeleiden zijn andere stadselementen van invloed. Hiermee sluit het model aan 
bij de problematiek die sommige steden ondervinden. Namelijk het wegtrekken van hoogopgeleiden uit 
de stad. Ook wel de ‘brain drain’ genoemd. Inzicht in welke stadselementen invloed hebben op de 
tevredenheid, loyaliteit en intentie tot ambassadeurschap van hoog opgeleiden geeft handvatten de 
‘brain drain’ te stoppen en maakt het mogelijk, gericht, faciliteiten te creëren die aansluiten bij de 
behoefte die hoog opgeleiden hebben. Tussen de leeftijdscategorieën zijn ook verschillen waarneembaar. 
Ouderen hebben andere behoeften dan jongeren. Om ouderen naar de stad te trekken is het belangrijk 
dat er een sterke gemeenschapszin is. Ouderen hebben behoefte aan een plek waar ze de mensen 
kennen (vrienden) en mensen zich netjes gedragen (goed burgerschap). Wanneer de keuze wordt 
gemaakt om ouderen naar de stad te trekken dan is het van belang in te spelen op deze twee elementen. 
Voor jongeren is de ‘fysieke sfeer’ belangrijk.  
 
In de bovenstaande tekst staan enkele verschillen tussen mogelijke doelgroepen genoemd. Ouderen 
hebben andere behoeftes dan jongeren en bewoners in de middenleeftijd categorie hebben ook weer 
andere behoeften. Met de toename van het individualisme dat mede wordt vormgegeven door de 
commercie worden groepen mondiger. Dit betekent dat op steeds persoonlijker niveau rekening wordt 
gehouden met specifieke groepen in de stad. Het model bevestigt, dat tussen verschillende groepen 
verschillende behoeften bestaan. In de behoeftesfeer zal de stad moeten inspelen op deze verschillende 
behoeftes. Het model geeft hiervoor handvatten. 

5.2. Stadspecifiek 
Tussen Almere en Tilburg zijn verschillen in het type stadselement dat de beleving van kwaliteit, loyaliteit 
en geneigdheid de stad aan te bevelen verklaart. Iedere stad heeft een ‘eigen profiel’ aan stadselementen 
dat bijdraagt aan een positieve waardering van de stad. Het blijkt dat de voorspellende waarde van een 
stadselement niet bepaald wordt door de hoogte van de waardering van een stadselement. In een aantal 
gevallen blijkt dat het stadselement significant (p < 0.05) lager gewaardeerd wordt dan in de andere 
deelnemende stad. Per stad wordt het profiel, dat bijdraagt aan de stadsbeleving geschetst. Aan de hand 
van dit profiel wordt bekeken welke mogelijke concepten mogelijk zijn om de stad zo in te richten dat de 
stadsbeleving zal stijgen. 

5.2.1. Tilburg 

De stad Tilburg vergroot het gevoel van tevredenheid, loyaliteit en neiging tot ambassadeurschap door 
het versterken van de ‘fysieke sfeer’. Tilburgers hechten onder andere waarde aan ruimte tussen de 
gebouwen, groen, en het tempo van leven in de stad. Als Tilburgers zich kunnen identificeren met wat de 
stad ‘ademt’ dan draagt dit bij tot het creëren van stadsambassadeurs. Op sociaal gebied is het voor de 
stad Tilburg van belang zich te richten op ‘goed burgerschap’ en ‘vrienden in de stad’. Door als stad 
concepten te bedenken die het gevoel van gemeenschappelijk burgerschap vergroten stijgt de beleving 
van kwaliteit, loyaliteit en neiging tot ambassadeurschap. Vrienden in de stad hebben een positieve 
uitwerking op de beleving van de stad en neiging tot ambassadeurschap. Voor Tilburg is het een 
uitdaging een concept te bedenken dat vriendschap aan de stad ‘linkt’. Voor Tilburgers is het sociaal 
imago van de stad belangrijk voor de beleving van de stad. Hoe gezelliger, romantischer en sterker het 
groepsgevoel is des te beter de beleving van de stad. 
 
Een mogelijk concept voor Tilburg om de waardering voor de ‘fysieke stad’ te laten stijgen is bijvoorbeeld 
mensen meer bewust te maken van de ‘fysieke sfeer’. Dus zorgen dat mensen de sfeer opmerken. En 
daarnaast de voor Tilburg kenmerkende sfeer consolideren. Het gevoel van ‘goed burgerschap’ kan 
worden vastgelegd door bewoners het gevoel te geven dat ze wat gemeenschappelijks hebben. Dat is in 
de eerste plaats Tilburg, maar bewoners hebben daarnaast veel dezelfde behoeftes. Deze 
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gemeenschappelijke behoeftes kunnen benadrukt worden door de inzet van (lokale) media. Op deze 
wijze worden bewoners bewustgemaakt van het gemeenschappelijke dat ze met andere bewoners 
hebben. Dit kan op eenvoudige wijze gedaan worden. Bijvoorbeeld door portretten van Tilburgers op de 
plek waar ze leven te maken. Een mogelijke titel zou kunnen zijn :‘in de keuken bij…” of “de tuin van..”. 
De portretten maken het voor bewoners mogelijk een beeld te schetsen van medebewoners die anders 
onbekend blijven. In dit beeld kunnen bewoners zien dat ze veel gemeenschappelijks hebben.  
 
Het onderwerp ‘vrienden in de stad’ is lastiger aan de stad te koppelen. Vriendschap is persoonlijk en niet 
direct plaatsafhankelijk. Een mogelijk serviceconcept is het stimuleren van buurthuizen waarin door 
passende invulling een positief beeld van de stad gecreëerd wordt. Met de toename van de vergrijzing 
ontstaat een groep mensen die veel tijd hebben maar weinig mobiel zijn. Deze groep kan op deze manier 
in contact komen met andere bewoners wat leidt tot (nieuwe) vriendschappen. Een andere mogelijkheid 
om ‘vriendschap in de stad te versterken is door een actie te starten vrienden naar de stad te brengen. 
Binnen complexe diensten producten wordt vaker gebruik gemaakt van deze strategie. De complexiteit 
van het product zorgt ervoor dat het veel tijd kost voordat bewoners zich zo geïnformeerd voelen zodat 
ze een overwogen keuze tussen de producten kunnen maken. Daarnaast komt een ‘bekende’ van de 
potentiële klant altijd betrouwbaarder over dan een verkoper. De stad is te beschouwen als een complex 
product. Door bewoners op te roepen vrienden te werven zich in de stad te vestigen wordt bewoners 
direct gevraagd zich als ambassadeur van de stad op te stellen. Tegelijkertijd neemt het aantal 
vriendschappen in de stad toe en dat leidt op haar beurt weer tot een positievere beleving van de stad.  

5.2.2. Almere 

In Almere worden ambassadeurs gecreëerd door de ‘commerciële zone’ te verbeteren. Door het 
winkelaanbod, uitgaansmogelijkheden en vormen van vermaak beter aan te laten sluiten bij de wensen 
van de bewoners zal de kwaliteit, loyaliteit en de neiging tot ambassadeurschap onder Almeerders stijgen. 
Daarnaast is het van belang dat Almere concepten bedenkt die leiden tot ‘goed burgerschap’ en 
‘vrienden in de stad’. De koppeling van deze stadselementen met de stad als geheel leidt tot een 
positievere beleving van Almere onder de bewoners. Het ‘fysieke imago’ van de stad blijkt onder 
Almeerders een positieve werking te hebben op de beleving van de stad. Almere moet erin slagen de stad 
op positieve wijze in de media te krijgen. De commerciële zone kan worden aangepast aan de hand van 
leefstijlenonderzoek onder de bewoners van Almere. Aan de hand van deze leefstijlen kunnen winkels en 
uitgaansgelegenheden zich beter op verschillende doelgroepen in Almere richten. Het stadselement ‘goed 
burgerschap’ kan gekoppeld worden aan het concept Amerikaanse stad waar Almere mee geassocieerd 
wordt vanwege het (relatieve) korte bestaan van de stad. Amerika is het land van de ‘zero tolerance’ 
maar ook van liefdadigheid en gemeenschapszin in de betekenis van het helpen van een buurtgenoot.  
 
Een goede mix van concepten die bijdragen aan het versterken van de waardering van de stadselementen 
‘commerciële zone’, ‘goed burgerschap’, ‘vrienden in de stad’ en ‘fysiek imago’ zullen leiden tot een 
versterking van de beleving van de stad, wat uiteindelijk zal leiden tot stadsambassadeurs. 
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6. Discussie 
In dit onderzoek is de stadsbeleving van bewoners in kaart te gebracht met als doel handvatten te 
creëren voor citymarketingbeleid. Over het onderzoek zijn een aantal opmerkingen te maken. Deze 
worden in dit hoofdstuk behandeld. Allereerst wordt in paragraaf 6.1 gekeken hoe het onderzoek in het 
citymarketingdomein gepositioneerd kan worden. Vervolgens zal in paragraaf 6.2 verder ingegaan 
worden op de vraagtekens die gesteld kunnen worden aan de voorspellende kracht van het model. 
Paragraaf 6.3 gaat dieper in op de uiteenzetting van het begrip stadsbeleving in de componenten 
stadskwaliteit, stadsloyaliteit en gedragsintentie. Tenslotte wordt in 6.4 stil gestaan bij methodologische 
moeilijkheden die ten tijden van het onderzoek aan het licht zijn gekomen.  

6.1. Positionering en ambitie van het onderzoek 
Dit onderzoek meet de stadsbeleving met als doel een bijdrage te leveren aan succesvolle city marketing. 
Het model dat in dit onderzoek is opgebouwd bestaat uit 7 stadselementen waarmee stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en de neiging tot ambassadeurschap worden voorspelt. De resultaten uit het model kunnen 
worden beschouwd als een kompas dat richting geeft om het doel, succesvolle city marketing, te 
realiseren. Het model geeft richting door te voorspellen welke stadselementen bijdragen aan een 
positieve beleving van de stad. Hiermee geeft het model antwoord op de ‘wat-vraag’ (welke 
stadselementen) maar niet op de ‘hoe-vraag’. Bijvoorbeeld: voor de bewoners van Almere is de 
‘commerciële zone’ een belangrijke voorspeller. Door te proberen de waardering van de ‘commerciële 
zone’ te laten stijgen kan de stadsbeleving in Almere verbeterd worden. De vraag ‘hoe’ de ‘commerciële 
zone’ ingericht moet worden is hiermee niet beantwoord. Voor dit inzicht is extra onderzoek nodig.  
 
City marketing richt zich op het welzijn van bewoners. Dit welzijnsaspect houdt indirect verband met het 
aantrekken en behouden van bewoners. Immers het welzijn van de bewoners van de stad hangt samen 
met voldoende arbeidskrachten en voldoende werk in de stad. Daarnaast hebben veel stadsfaciliteiten 
vanuit economisch perspectief een ‘kritieke massa’ nodig om te kunnen bestaan. Het 
stadsbelevingsmodel sluit hier op aan door antwoord te geven op de vraag ‘hoe’ bewoners in de stad te 
behouden en welke stadselementen bewoners belangrijk vinden en als ambassadeur van de stad op te 
treden. Hiermee is het stadsbelevingsmodel slechts een onderdeel van een keten waar het city marketing 
domein zich mee bezig houdt. Het model doet geen uitspraak welke elementen van invloed zijn om uit 
de stad te vertrekken en bijvoorbeeld geen uitspraak welke stadselementen van toepassing zijn om zich in 
de stad te vestigen. Of wel een antwoord op de vraag “waneer spring ik van de wip?” en “hoe kom ik 
op de wip?”. Het verschil zit tussen komen en gaan. Wat is de druppel waardoor een bewoner uit de stad 
vertrekt en welk element in de stad bepaalt dat iemand die op de wip zit voor mijn stad kiest.  
 
Belevingsonderzoek verzamelt data over de plek waar de ‘binnenwereld’ en de ‘buitenwereld’ elkaar 
ontmoeten. De waardering van de stad wordt mede bepaald op basis van het wereldbeeld en het 
karakter dat de respondent heeft. De vragenlijst vraagt de respondent alleen de stad te waarderen, maar 
niet naar persoonlijkheidskenmerken of de kijk op de wereld die een persoon heeft. Het zou waardevol 
zijn de waardering van een respondent in het perspectief van zijn of haar attitude over de adoptie van 
innovatie te zien. City marketing betekent de stad veranderen in een wensbeeld waar op globaal niveau 
het maximale uit de stad wordt gehaald. Om dit doel te bereiken zullen bewoners van de stad mee 
moeten werken. Ze zijn immers onderdeel van de stad. Door bij bijvoorbeeld bewoners hun geneigdheid 
tot adoptie te meten is het mogelijk, mogelijk barrières op voorhand te herkennen en deze te omzeilen. 

6.2. De ‘generiekheid’ van het model 
Het stadsbelevingsmodel bestaat uit 16 stadselementen. Van deze 16 stadselementen treden 9 
stadselementen in sommige gevallen als voorspeller op. Daarnaast blijkt dat er per stad verschillende 
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stadselementen zijn die als voorspeller optreden. Omdat het per stad niet dezelfde stadselementen zijn 
die de stadsbeleving voorspellen is het de vraag of gesproken kan worden van een voorspellend model. 
Een voorspellend model heeft tot doel aan de hand van determinanten verschijnselen te kunnen 
voorspellen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt moet dit consistent zijn. De determinanten moeten in 
iedere situatie hetzelfde voorspellen. In een ideaal voorspellend model zouden voor zowel Almere als 
Tilburg dezelfde stadselementen als voorspeller moeten optreden. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 3 
stadselementen tegelijkertijd voor zowel Almere als Tilburg als voorspeller optreden. Dit zijn de 
stadselementen ‘evenementen’, ‘goed burgerschap’ en ‘vrienden in de stad’. Voor een wetenschappelijk 
generiek voorspellend model is het wenselijk om te kijken of er meerdere stadselementen te vinden zijn 
die voor alle steden te gelijk als voorspeller optreden. 
 
In de bovenstaande benadering wordt de ‘voorspellende kracht’ bepaald aan de hand van de 
toepasbaarheid van het model op verschillende steden. Een andere, meer praktische, benadering voor de 
‘voorspellende kracht’ van het model is de voorspellende waarde die het model per stad heeft. Per stad 
toont  het model het causale verband tussen stadselementen en stadsbeleving van bewoners. Het geeft 
steden richting hoe de stadsbeleving van bewoners te verbeteren. Vanuit deze optiek maakt het niet uit 
dat er per stad verschillende stadselementen stadsbeleving voorspellen. De volledigheid van het model 
blijkt in deze benadering niet uit krachtige stadselementen die voor iedere stad weer als voorspeller 
optreden, maar uit de volledigheid van het aantal opgenomen stadselementen waardoor, voor iedere 
stad, een duidelijk profiel van stadselementen ontstaat, dat de stadsbeleving voorspelt. In deze 
benadering is het stadsbelevingsmodel een hulpmiddel dat helpt bij het positioneren van de stad. 

6.3. Onderscheidend vermogen van kwaliteit, loyaliteit en gedragsintentie 
Uit de resultaten blijkt dat er grote statistische samenhang is tussen stadskwaliteit, stadsloyaliteit en de 
gedragsintentie. Vanuit statistische gronden is het wenselijk stadskwaliteit, stadsloyaliteit en 
gedragsintentie samen te voegen tot bijvoorbeeld één welzijnsbelevingscomponent. De grote samenhang 
impliceert immers dat hetzelfde construct gemeten wordt. Echter, tegelijkertijd zijn er stadselementen die 
slechts betrouwbaar op één of twee van de stadsbelevingscomponenten (bijvoorbeeld stadsloyaliteit) 
voorspellen maar niet op alle drie tegelijkertijd. Dit betekent dat er ondanks de samenhang toch 
verschillen zijn tussen de stadsbelevingscomponenten. Hoewel het op statistische gronden niet wenselijk 
is het onderscheid tussen stadskwaliteit, stadsloyaliteit en gedragsintentie te maken, is het vanuit 
semantisch en praktisch oogpunt wel wenselijk. Het samenvoegen van de drie componenten resulteert in 
een nog abstracter vaag belevingsterm die moeilijk aan beleidsmakers is uit te leggen. Zeker vanuit de 
structuur van de ambtelijke organisatie is het handig verschillende ‘belevingstermen’ te hebben. Op deze 
wijze kunnen afdelingen bediend worden vanuit het model op een manier die het beste bij de afdeling 
past. De termen kwaliteit, loyaliteit en gedragsintentie impliceren meteen een strategie, hoe stadsbeleving 
in de stad te verbeteren. Het geeft direct een handelingswijze, namelijk verbetering van de kwaliteit, 
werken aan de stadsloyaliteit en mensen bewust maken van de ambassadeursrol die ze voor de stad 
kunnen vervullen. Vanuit praktisch oogpunt biedt de benadering waarin de drie-eenheid stadskwaliteit, 
stadsloyaliteit en gedragsintentie, behouden blijft een waardevolle meerwaarde op het 
stadsbelevingsmodel. 

6.4. De onderzoeksweg en haar te nemen hordes 
Bij aanvang van een onderzoek wordt gekozen voor een onderzoeksopzet. Aan de hand van het doel,  de 
context waarin het onderzoek wordt uitgevoerd en de beschikbare middelen wordt gekeken naar de 
meest optimale methode van uitvoer voor het onderzoek. Ook binnen dit onderzoek is gekeken welke  
methode het beste binnen de beschreven randvoorwaarde past. In dit onderzoek is gekozen voor een 
papieren vragenlijst met gesloten antwoordmogelijkheid. Deze items in de vragenlijst zijn voor het eerst in 
deze combinatie onder een grote groep respondenten ondervraagd. Dit betekent dat de kans op sterke 



 6-86

schalen onzeker was. In deze paragraaf worden de problemen en beperkingen die uit de methode 
voortkomen besproken. 

6.4.1. Deelname 

Aan het onderzoek hebben twee steden deelgenomen; Tilburg en Almere. De generaliseerbaarheid van 
de resultaten is hierdoor niet heel groot. Het doel van het onderzoek was een ‘benchmark’ te creëren 
waarop steden hun prestaties kunnen meten. De steekproef is een representatieve afspiegeling van de 
inwoners van de deelnemende steden. De dataset is geen representatieve afspiegeling. Dit komt doordat 
bepaalde groepen meer vragenlijsten terugsturen dan anderen. Lager opgeleiden en mensen met een 
huurwoning retourneren bijvoorbeeld minder vaak de vragenlijst. Hierdoor ontstaan scheve verhoudingen 
in de dataset. Door te segmenteren op verschillende doelgroepen wordt dit probleem voor een groot deel 
ondervangen. Het onderzoek zal in meerdere steden moeten worden uitgezet om het 
stadsbelevingsmodel robuuster te maken. 

6.4.2. Begrip vragenlijst 

De data zijn door middel van een vragenlijst verzameld. Bij het opstellen van de vragenlijst is tijd en 
aandacht besteed aan het maken van een duidelijke overzichtelijke vragenlijst. De vragenlijst is op vijf 
personen gepretest. Aan de hand van de pre-test zijn een aantal tekstuele aanpassingen gedaan. 
Daarnaast is bij het onderdeel ‘stadsbestuur’  een ‘geen mening optie’ toegevoegd omdat bleek dat 
respondenten moeite hadden de vragen uit dit onderdeel te beantwoorden. Ondanks de aanpassingen 
bleek uit reacties op geretourneerde vragenlijsten dat de grootheid van de stad verschillend beleefd 
wordt. De één beleeft de stad vooral op wijkniveau terwijl de andere de stad meer op stadsniveau 
beleeft. Uit opmerkingen van respondenten blijkt dat sommige vragen voor bewoners niet te 
beantwoorden zijn omdat ze verschillende grootheden hanteren binnen de stad. Dit probleem ervaren 
respondenten vooral in het sociale onderdeel van de vragenlijst. Bewoners vinden de wijk waarin ze 
wonen een prettige leefomgeving en vinden dat ze prettige, vriendelijke medebewoners hebben. Alleen 
buiten de wijk, bijvoorbeeld in het centrum van de stad, hebben ze dit gevoel niet. Het is raadzaam in 
een volgende versie van de vragenlijst in te spelen op dit gevoel door respondenten de sociale aspecten 
op wijk- en stadsniveau te laten beantwoorden.  

 
Uit de geretourneerde vragenlijsten bleek dat alle vragen (op één na) voor de respondenten goed te 
beantwoorden waren. Vraag vier van het onderdeel ‘evenementen’ is hierop een uitzondering. Veel 
respondenten bleken moeite te hebben met deze vraag. Van de 655 respondenten die de vragenlijst 
hebben teruggestuurd hebben slechts 481 respondenten de vraag ingevuld zoals deze bedoeld was. Een 
mogelijke reden voor de hoge uitval van deze vraag zou te maken kunnen hebben met de complexiteit 
van de vraag. In deze vraag is respondenten gevraagd een prioritering aan te geven. Dit konden 
respondenten doen door ieder onderdeel te nummeren. De uitleg van deze vraag is zeer kort en bondig. 
Hierdoor blijkt er ruimte te zijn voor andere interpretaties. In het geval dat het onderzoek nogmaals 
uitgezet wordt zal de formulering kritisch onder de loep genomen moeten worden. 

 
In de vragenlijst is een onderdeel opgenomen waarin bewoners gevraagd wordt aan te geven waar de 
stad bekend om is. Uit de reacties van respondenten uit Almere blijkt dat de keuzemogelijkheden te 
beperkt waren en dat de keuzelijst onvoldoende alternatieve bood om de stad te kunnen typeren. Het is 
verstandig de lijst kritisch onder de loep te nemen en zonodig aan te vullen met alternatieve typeringen.  

6.4.3. Statistische knelpunten 

In het onderzoek is aan de hand van statistische procedures onderzocht hoe de data en achterliggende 
grotere éénheden met elkaar samenhangen en hoe deze éénheden voor de verschillende groepen 
verschillen. Het construeren van de schalen is vanuit statistisch oogpunt niet probleemloos verlopen. Dit 
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heeft te maken met drie problemen: (1) het verschil in het aantal items waaruit de clusters zijn 
opgebouwd. (2) De lage ‘eigen value’ van sommige constructen. (3) Het ‘hoog’ laden van items op 
meerdere clusters. De problemen worden hieronder kort toegelicht. 
 
 Verschil aantal items per cluster 

Tussen de constructen zit een groot verschil in het aantal items waaruit het construct is 
opgebouwd. Het verschil in items tussen de constructen beïnvloedt de robuustheid. Aan een 
aantal constructen zullen items toegevoegd moeten worden. Bijvoorbeeld het construct: 
‘vrienden in de stad’. Dit construct bestaat uit één item. In de vragenlijst moeten een aantal items 
toegevoegd worden om de robuustheid van dit construct en andere constructen te vergroten. 
 
Lage ‘eigen value’  
Twee constructen hebben een ‘eigen value’ onder de één. Dit zijn de ‘commerciële zone’ en de 
‘infrastructuur’ Tevens is er een construct opgenomen dat geen ‘eigen value’ heeft omdat het 
slechts uit één item bestaat. De ‘commerciële zone’ scheelt slechts weinig met de grenswaarde 
één (0.08 punt). Om deze reden is besloten de ‘commerciële zone’ toch aan het model 
toegevoegd. Het construct infrastructuur scoorde een ‘eigen value’ van 0.84. Ondanks dit 
betekent dat het construct niet meer verklaarde variantie oplevert ten opzichte van losse items is 
uit reacties op de vragenlijst gebleken dat dit een belangrijk onderwerp gevonden wordt. Er zijn 
talloze opmerkingen gemaakt over zin en onzin van drempels, tekort aan parkeerplekken en de 
bereikbaarheid van de stad.  
 

 Het laden van items op twee factoren 
Het blijkt dat twee items naast het stadselement ‘fysieke sfeer’ ook op een ander cluster laden. 
Het item over de ‘schoonheid van de gebouwen in de stad’ laadt in mindere mate (0.43) ook op 
de commerciële zone en het item over ‘luchtkwaliteit in de stad’ (0.42) laadt ook op milieu en 
hygiëne in de stad. Voor beide items is vanuit semantisch oogpunt te begrijpen waarom de items 
op beide clusters laden. De luchtkwaliteit heeft invloed op de ‘sfeer’ in de stad en luchtkwaliteit is 
een maatstaaf voor hoe hygiënisch en gezond de stad ervaren wordt. De schoonheid van de stad 
laadt naast de ‘fysieke sfeer’ ook op de ‘commerciële zone’. Een mogelijke verklaring is dat voor 
de waardering van de schoonheid van de stad vooral een waardering wordt gegeven voor het 
uiterlijk van de binnenstad. Voor beide ‘items’ is gekozen de items mee te nemen in de data-
analyse. Ze verklaren in beide gevallen logische onderdelen van de stad die daarnaast met elkaar 
verbonden zijn.  

 
Meerwaarde van de multiple variantie analyse zijn de interactie-effecten. In een aantal gevallen blijkt dat 
een combinatie van twee factoren te leiden tot significante verschillen tussen verschillende groepen. 
Bijvoorbeeld de combinatie van woningtype*leeftijd. Er zijn betrouwbare combinaties gevonden waarin 
drie factoren samen tot betrouwbare (P < 0.05) verschillen leiden. Deze uitkomsten benadrukken de 
complexiteit van de stad en de veelzijdigheid van mensen die in de stad wonen, maar dragen niet bij tot 
een beter begrip van de stad en hoe deze beleefd wordt. Zelfs na bestudering van een grafische 
weergave van de interactie-effecten is het niet mogelijk geweest tot een logische verklaring te komen. 
Daarnaast blijkt uit de resultaten dat de significante verschillen (P < 0.05) een lage power hebben (η < 
0.04). De demografische factoren lijken geen invloed te hebben op stadsbeleving. Aan de hand van deze 
constateringen rijst de vraag of de demografische factoren waarop gesegmenteerd is, wel geschikt zijn 
voor het creëren van belevingsprofielen. Hoewel demografische factoren het voordeel hebben dat 
bewoners aan de hand van deze factoren vindbaar zijn, is het wellicht beter de bevolking te segmenteren 
op bijvoorbeeld type wereldbeeld, burgerschapstijlen (motivaction) of leidmotieven. Het zou kunnen dat 
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aan de hand van een dergelijke indeling profielen ontstaan waarin wel duidelijk de relatie tussen het 
profiel en stadsbeleving zichtbaar is. 
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Geachte «aanhef2» «voorvoeg2», 
 
 
Wat vindt u van Almere? Hoe ervaart u Almere? En, woont u bij voorkeur in Almere ... of 
ergens anders? 
 
Almere werkt continu aan de leefbaarheid van de stad. We streven ernaar dat Almere de 
plek is om te wonen, te werken en te recreëren. Uiteindelijk gaat het om u: hoe beleeft u 
de stad? Wat vindt u goed en wat vindt u slecht? 
 
In november doet de Universiteit Twente in opdracht van de Stichting Stadspromotie 
Almere en met medewerking van de gemeente Almere een onderzoek naar de manier 
waarop inwoners Almere beleven. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor 
het werk van de Stichting Stadspromotie Almere en de gemeente. Met het invullen van 
de vragenlijst helpt u niet alleen de stad maar dus ook uzelf. Het onderzoek wordt 
gehouden onder 1000 willekeurig gekozen inwoners van de stad, waaronder u. Met deze 
brief willen wij u, als inwoner van Almere, vragen of u wilt deelnemen aan dit onderzoek. 
Binnenkort ontvangt u een vragenlijst. Wij vertrouwen op uw medewerking! 
 
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Reinier Engelen 
(Universiteit Twente) telefoonnummer: (0546) 80 97 40.  
 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens de Stichting Stadspromotie Almere, 
 
Reinier Engelen 
 
Universiteit Twente

«aanhef» «initial» «voorvoeg» «naam» 
«stratcod» «huisnr» 
«postcode» «plaats» 
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