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In de eerste module draait het om een sterke 
positionering bepalen. Hoe haal je de X-factor van 
een woon-, werk- en winkelgebied naar boven? 
Ontvang praktische tips en modellen om positie te 
bepalen t.o.v. de concurrentie en aan te sluiten bij de 
doelgroep.

Het verhaal ontdekken

Anneke Jongerius 
Placemaker AM

De Nieuwe Stad 
Winnaar NRP Gulden 
Feniks categorie 
gebiedstransformatie
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De tweede module zorgt dat je aan de slag kunt 
met het bouwen van een gebiedsmerk. Hoe maak 
je keuzes tussen kern- en merkwaarden? Wat is 
de merkbelofte die je waar zal maken? Langs een 
paar eenvoudige stappen kom je tot een pakkend 
merkconcept en een succesvolle merkstrategie.

Het verhaal schrijven

Oedsen Boersma 
Gebiedsontwikkelaar 
en partner SITE urban 
development

Myriam Zuidervaart 
Senior gebieds-  
communicatieadviseur  
gemeente Amsterdam
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Het verhaal vertellen

Roeland Tameling 
Gebiedsmarketeer en 
eigenaar City Result 

Marion van der Voort 
Strateeg participatie  
en eigenaar 
BV Gebiedscommunicatie

De laatste module gaat over het kenbaar maken van 
je belofte en je merk consequent doorvoeren. Hoe 
groot is het belang van participatie voor succes? 
Hoe creëer je draagvlak en welke tools zet je in? 
Met technieken als imageneering en storytelling en 
boordevol fascinerende voorbeelden en trends maak 
je een creatief en gedragen marketingplan.
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Placemaking, branding en participatie worden in 
drie modules ineengevouwen en onlosmakelijk 
verbonden aan plekken van betekenis. 
Tijdens de cursus werk je een case uit die relevant 
is voor jouw dagelijkse praktijk. Wanneer je de 
eindpresentatie geeft ontvang je direct waardevolle 
feedback van de docenten. Er is deze middag 
uitgebreid gelegenheid om praktijkervaringen uit 
te wisselen. We sluiten af met de uitreiking van 
‘Certificaat van Deelname’ en een informele borrel.

MagicPlaces Academy
Monofunctionele bedrijvenparken transformeren naar 
woon- en werklocaties. Gebiedsmarketing draagt bij aan 
de leefbaarheid van steden en plekken. Steden willen 
zichzelf opnieuw op de kaart zetten en gaan op zoek naar 
een nieuwe identiteit. Er is volop vraag naar professionele 
gebiedsmarketeers om deze processen te begeleiden. De 
MagicPlaces Academy is er voor iedereen die zich op dit 
vakgebied wil bekwamen.
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Boost je carrière en word een 
succesvolle gebiedsmarketeer!

Ben jij betrokken bij de 
ontwikkeling, beheer, 
marketing en verkoop 
van woon-, werk of 
winkelgebieden? Wil jij jouw 
expertise uitbreiden, je 
kennis verrijken en je carrière 
een boost geven? Dan is dit 
dé opleiding voor jou!

Linda Annink 
Directeur  

Urban Solutions

DOCENT

Alle informatie en knowhow over succesvolle 
gebiedsmarketing
Praktische stappen en tools in een handzaam 
werkboek
Een sterke gebiedspositionering kunnen bepalen
Gastcolleges van experts en boordevol praktijkkennis
Inspirerende cases en voorbeelden
Van een gebied een merk maken
Participatie inzetten als versneller bij transformaties

VOOR WIE?
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