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1. Inleiding 
 
Gisteren, vandaag en de toekomst. Ze ontmoeten elkaar in de Hanzesteden. Deventer, 

Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen en Zwolle: negen parels in 

het oosten. Al meer dan 800 jaar verbonden door water en 

historie, uitblinkend in bedrijvigheid en gastvrijheid. Elk met 

een eigen gezicht, samen de Hanzesteden. Met elkaar én op 

zichzelf, en volop in beweging. 

 

Van buitentheater tot street-art, van middeleeuws stadshart 

tot hedendaagse hotspot. Toen én nu vol beweging en 

vermaak, vol geschiedenis en toekomst. Voel de Hanze-vibe, 

beleef de Hanzesteden.  

 

In 2023 vindt het Hanzejaar plaats. Tijdens het Hanzejaar staan de negen Hanzesteden in 

Oost-Nederland een jaar lang in het teken van het Hanze-gedachtengoed. Het Hanzejaar is 

een ode aan de Hanze; het Middeleeuwse handelsnetwerk dat rijkdom en handelsgeest naar 

de steden bracht en vandaag de dag nog steeds duidelijk zichtbaar en beleefbaar is.  

 

En Deventer doet mee! Een themajaar als het Hanzejaar is namelijk een uitgelezen kans om 

de aandacht op Deventer te vestigen. Het Hanzejaar biedt vele mogelijkheden om onze 

Hanzestad en het ommeland te laten zien aan een breed publiek. Tijdens een eerste 

prestentatie over het Hanzejaar met Ron König en Thomas Walder merkten we al volop 

enthousiasme. Hanzewaarden als handelsmentaliteit, samenwerking, de verbinding tussen 

stad en ommeland, pragmatisme en het tonen van lef zijn waarden die vandaag de dag in 

Deventer nog steeds zeer actueel zijn.  

 

Het Hanzejaar 2023 is een initiatief van MarketingOost en NBTC Holland Marketing. Het 

themajaar wordt groots gevierd met een omvangrijk programma van evenementen en 

activiteiten, van kleine lokale initiatieven tot grote events die plaatsvinden in het historische 

decor van de steden.  

 

Op het programma staan vele Hanze-activiteiten op het gebied van kunst, muziek, cultuur, 

educatie, erfgoed, sport en economie. Bewoners, ondernemers en bezoekers: iedereen doet 

mee! Samen maken en vieren we het Hanzejaar en laten daarmee zien dat de Hanze nog 

steeds springlevend is en inspiratie biedt, voor vandaag en voor de toekomst.  

 

Meer informatie over het Hanzejaar 2023: www.hanzejaar2023.nl  
 

 

 

 
 

about:blank
about:blank
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2. Ambitie Hanzejaar 2023 
 

De negen Nederlandse Hanzesteden zijn stuk voor stuk bijzondere steden. Ze zijn volop bezig 

met het creëren van fijne levendige steden met een brede welvaart en welzijn voor inwoners, 

ondernemers en bezoekers. Het samenwerkingsverband Hanzesteden is erop gericht om de 

kansen die de vrijetijdseconomie biedt nog beter te kunnen verzilveren en te zorgen dat 

iedereen ervan gaat meeprofiteren. Deze lange termijn ambitie is vormgegeven in ‘Perspectief 

Hanzesteden 2020-2025’. Het perspectief is tot stand gekomen vanuit en in samenwerking 

met de negen Hanzesteden, de provincies Gelderland en Overijssel, MarketingOost, Toerisme 

Veluwe Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme en NBTC Holland Marketing. In deze actie- 

en investeringsagenda van is aangegeven dat het organiseren van een Hanzejaar bijdraagt 

aan de verdere ontwikkeling van de Hanzesteden tot een duurzame jaarrond cultuur erfgoed 

bestemming waar we trots op zijn.  

 

En trots mogen we zijn! Naast de welvaart op economisch vlak zorgde het Hanzeverbond er in 

Deventer ook voor dat cultuur, religie en de samenleving zich verder ontwikkelde. Door in 

2023 gezamenlijk vorm te geven aan een bijzonder programma willen we laten zien dat dit 

ruim 800-jarige gedachtengoed nog steeds inspiratie biedt, voor vandaag en voor de 

toekomst.  

 

Tijdens het Hanzejaar 2023 wordt het Hanze-gedachtegoed zichtbaar en beleefbaar. Het 

wordt integraal ingezet als aanjager en impuls voor een duurzaam economisch herstel (na 

corona), brede welvaart en voor groei van trots bij bewoners. Met het themajaar willen we een 

momentum realiseren dat werkt als vliegwiel voor de ambities op de langere termijn.  

 

In het bidbook is de basis geschetst voor het themajaar. Hierin staat beschreven welke 

ambities er zijn voor het programma, de marketing en de organisatie vanuit de bestaande 

samenwerking Hanzesteden. Wij willen ons binnen het Hanzejaar richten op de profilering van 

Deventer als een moderne Hanzestad. Een stad die net als 800 jaar geleden nadrukkelijk 

verbonden is met het ommeland. Een stad waar eeuwenoude handelswaarden nog steeds 

heersen en bijdragen aan een florerende economie. Op dit moment is Deventer namelijk 

vooral bekend op toeristisch vlak, en vrij onbekend op economisch gebied. En onbekend 

maakt onbemind! Deventer is een stad in transitie en heeft een belangrijke uitdaging: de groei 

opgave van de gemeente. Het Hanzejaar biedt dé kans om als startschot te fungeren voor 

het bekender maken van Deventer als economische motor en aantrekkelijke woongemeente.  

 

We proeven dat de ambities groot zijn en zetten daarom in op een stevige ambitie en 

bijpassend scenario. Tenslotte is Deventer na Zwolle de grootste Hanzestad. En de 

investering van onze noordelijke Hanze-buren is niet gering: ruim 1,5 miljoen euro (!) aan 

programmabudget en ca. 500.000 euro voor projectcoördinatie.  

 

In dit projectplan leggen we de ambitie voor het Hanzejaar 2023 in Deventer verder vast. Deze 

ambitie is tot stand gekomen met de input van de kopgroep bestaande uit Gemeente 

Deventer, dEVENTer, SDBM, DEP, Deventer Verhaal, Deventer Marketing en een brainstorm 

met een brede groep stakeholders.  

Met de ambitie in dit plan willen we Deventer stevig op de kaart zetten als Hanzestad 2.0.  

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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3. Doelstellingen  
 

Tijdens het Hanzejaar wordt het Hanze-gedachtengoed zichtbaar en beleefbaar. Het wordt 

ingezet als aanjager en impuls voor een duurzaam economisch herstel (na corona), brede 

welvaart en voor groei van trots bij inwoners.  

 

Onderstaande doelstellingen voor het Hanzejaar in Deventer sluiten aan bij de 

overkoepelende doelstellingen van het Hanzejaar uit het bidbook en leggen verbinding met de 

positionering van Deventer als authentieke, eigenwijze en vernieuwende Hanzestad. In de 

volgende fase zullen we meetbare doelen opstellen voor concreet resultaat na afloop van het 

Hanzejaar.  

 

1. Kansen voor de Deventer economie 

Het Hanzejaar 2023 geeft tweeledig een belangrijke economische impuls aan de stad. 

Enerzijds door het vergroten van de bekendheid en zichtbaarheid van het economisch profiel 

van Deventer, passend bij de groeiambitie van de stad. En anderzijds door het aantrekken van 

extra bezoekers en additionele bestedingen gedurende het hele jaar.  

 

2. Hanze in Deventer 

Het Hanzejaar 2023 maakt de rijke Hanze geschiedenis en Hanze waarden in Deventer extra 

zichtbaar. Het vergroot de bekendheid van de Hanze onder de inwoners en levert een bijdrage 

aan een positief imago onder jongeren. 

 

3. Samen maken en vieren 

Het Hanzejaar 2023 maken en vieren we samen. Er is gedurende het hele jaar voor iedereen 

vermaak en op inclusieve wijze mogen bewoners en ondernemers meedenken en meedoen. 

Deze samenwerking zorgt voor een sterkere verbondenheid met elkaar en met de stad en het 

buitengebied. Deze trots levert blijvende impact. Het Hanzejaar in Deventer: voor, door en in 

de stad! 
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4. Doelgroep 
 
Deventer is een stad van tegenstellingen. Het is de stad van de geniale koppen en de 

creatieve geesten, maar ook van de mensen met de handen uit de mouwen of de poten in de 

klei. Het is niet zij, maar wij: want samen maken wij de stad!  

 

Passend bij het gezicht en de ambities van Deventer zetten we binnen het Hanzejaar primair 

in op onderstaande doelgroepen: 

- Talent (studenten en young professionals) 

- Bestaand bedrijfsleven (als ambassadeur van Deventer) 

- Jonge bezoekers 

- Bewoners (trots/ambassadeur van Deventer) 

Dit levert secundair ook aandacht en bezoek van: 

- Bezoekers, ook 50+ 

- Mogelijk nieuwe bewoners 

- Nieuwe bedrijven 

Hiermee onderscheidt Deventer zich van andere Hanzesteden, die zich met name richten op 

(toeristische) bezoekers.  

 

Met het Hanzejaar 2023 willen we een bijdrage leveren aan de gedeelde regionale 

maatschappelijke opgave van een inclusieve samenleving in de toekomst: 

 
We gaan voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen aan het maatschappelijke 

leven, ongeacht zijn achtergrond of situatie. Dat sluit aan bij het eeuwenoude perspectief van 

de Hanze, waarin het ging (of: gaat) om samen sterker staan, elkaar iets gunnen en naar 

elkaar omzien – omdat dit uiteindelijk in ons aller belang is. ‘Wij’ vermenigvuldigt de kracht 

van ‘ik’¹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¹Statement van de Hanzemuurschildering die in 2020 is gerealiseerd in Deventer in opdracht van de Canon van 

Nederland.  
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5. Programma 
 

Om het Hanzejaar beleefbaar te maken is een sterke programmering van belang. Tijdens het 

themajaar is er per Hanzestad een programmering én er is een overkoepelende/gezamenlijke 

programmering.  

De ambitie zoals beschreven in het bidbook is om twee tot drie gezamenlijke activiteiten te 

organiseren, waarvan minimaal één met internationale aantrekkingskracht. Dit betreft 

activiteiten die plaatsvinden in alle steden of in één of enkele steden, maar met 

betrokkenheid van alle steden. Verder is er per stad minimaal één individuele activiteit van 

nationale allure aangevuld met activiteiten met regionale/lokale aantrekkingskracht.  

 
Binnen het jaarprogramma wordt gezocht naar een cross-over met o.a. cultuur, sport, 

economie, erfgoed en educatie. Er is betrokkenheid van internationale Hanzesteden om het 

jaar ook in een Europese context te plaatsen. Er is sprake van een jaarrond programma  

(1 april t/m 31 december), waarbij er extra aandacht is voor spreiding gedurende het hele jaar.  

 

We zetten als Deventer in op een programma waarbij we ons profileren als een Hanzestad 2.0. 

De Hanzewaarden van toen vertalen we in het programma naar de toekomst. Deze profilering 

zetten we in met vier programmalijnen, passend bij de genoemde doelstellingen.  
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5.1 Thema 
Het centrale thema van het Hanzejaar 2023 is ontwikkeld door het collectief als start en 

leidraad voor het programma, de programmaonderdelen en de marketingcommunicatie. Het 

vormt de kern van de boodschap die we met het Hanzejaar willen verspreiden.  

Het thema sluit aan bij de doelen van het Hanzejaar, maatschappelijke relevantie en het 

merkverhaal zoals verwoord in de Merkgids Hanzesteden.  

 

Het centrale thema voor het Hanzejaar 2023 is: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept Hanzejaar 2023:    Kernboodschap Deventer:  

        (uit Merkboek) 

 
 
 
-  

 

 

 

 
In het Hanzejaar kunnen we laten zien hoe in Deventer: 

‘vanuit een rijke (Hanze)historie, de toekomst wordt vormgegeven’ 

 

Het thema voor het Hanzejaar 2023 in Deventer is: 

‘In Deventer wordt de toekomst vormgegeven 

vanuit de rijke Hanzehistorie’ 
 

 

Het thema wordt in een volgende fase -in samenwerking met stakeholders- verder 

uitgewerkt in een sterk pakkend concept, dat aansluit op thema’s die leven bij jongeren 

(inclusiviteit, duurzaamheid, etc.)
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5.2 Overkoepelend programmeringsprofiel Hanzejaar 2023  

 
Het programmeringsprofiel voor het Hanzejaar 2023 is opgebouwd als een piramide. Hierbij wordt in het programma onderscheid gemaakt in 

iconisch, speciaal en basisaanbod. Voor Deventer werken we met dezelfde constructie: 
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5.3 Programmalijnen Deventer  
 
Om het programma inhoudelijk sterk en herkenbaar te maken, wordt er gewerkt met vier 

programmalijnen. De input hiervoor komt uit eerdere bijeenkomsten met de kopgroep en een 

brede brainstormsessie met stakeholders uit Deventer (zie 7.2). In de brainstorm sessies en 

bijeenkomsten werd afgevraagd wat de doelen voor Deventer binnen het Hanzejaar zouden 

zijn. Sluit het aan op bestaande (beleids)ambities en opgaven van Deventer? Versterkt dit 

waar we al volop mee bezig zijn? Deze input vormt de basis voor onderstaande 

programmalijnen tijdens het Hanzejaar 2023.  

 

In een volgende fase wordt het concept verder uitgewerkt en keuzes gemaakt in 

onderstaande opsomming van eerste ideeën. De ideeën die zijn vetgedrukt zijn al definitief 

onderdeel van het programma en worden op dit moment door de betrokken partijen 

voorbereid.   

 

Video: Deventer. Een plek waar je trots op bent. 

about:blank
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1. Nieuwe Hanze  

Binnen deze programmalijn gaan we de moderne Hanze laden. Kernwaarden als 

ondernemerschap, internationalisering, handelsgeest staan in dit programma centraal. Het 

handelen en maken zit nog steeds in het karakter van Deventer. We staan er om bekend dat 

we graag de handen uit de mouwen steken. Boeken, koek, chemische producten, bedden, CV-

ketels en drukwerk, het wordt in Deventer gemaakt. De top van de Nederlandse 

ingenieursbedrijven ontwerpt vanuit Deventer hoogwaardige oplossingen op het gebied van 

infrastructuur, water, ruimte, milieu en bouw. En de ICT-oplossingen die toonaangevende 

ICT-bedrijven ontwikkelen, worden wereldwijd toegepast. We kiezen bewust voor een breed 

economische insteek in het Hanzejaar ter versterking van het economisch profiel van 

Deventer. We laten hiermee zien dat Deventer dé plek is om te ondernemen en werken. 

Daarnaast is de kracht van een pragmatische Hanzesamenwerking juist nu weer actueel, 

zeker met oog op het Klimaatakkoord en het behalen van de klimaatdoelstellingen. ‘As in long 

gone Hanseatic times, we have confidence in the power of co-operation. In high spirit, we 

step towards a sustainable future.² 

 

In deze programmalijn werken we samen met partijen als DEP, het Ondernemershuis, De Kien, 

bedrijfsleven, Duurzaamheidscentrum, MKB Tradeoffice, Clean Tech Regio, Hanzejaar Zwolle, 

Hanzefonds, Deventer Informatiestad, SER Overijssel, DKW, MKB, etc.  

 

Eerste programma-ideeën: 

 

Iconisch aanbod Speciaal aanbod Basis aanbod 

Hanzecongres Hanze Dragons Den Ondernemershuis Boost 

your Business in 

Hanzethema 

Rally met duurzame auto’s 

tussen de negen 

Hanzesteden 

Deventer Handels/Export 

Dagen 

Koppeling randprogramma 

IJsselbiënnale (thema 

rondom duurzaamheid) 

 Hanze op De Kien Hanze Kennisfestival met 

Hanze waarden 

 De Groene Hanze 

(duurzaamheid) 

Rondleidingen duurzame wijk 

Zandweerd 

 Handelsmissie  

 
² Uit: ‘The Energy Transition in Deventer: A Hanseatic Approach,’ Ir. Almar Otten, Ron Sint Nicolaas  
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2. Hanze 2.0  
We gaan de uitdaging aan en leggen in deze programmalijn een nadrukkelijke focus op 

jongeren en jong talent. We maken de Hanze weer van nu; van een stoffig imago naar een hip 

imago. Het programma wordt daarom grotendeels door de jongeren zelf vormgegeven met 

maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en inclusiviteit. We tonen jong talent welke 

kansen en mogelijkheden er in Deventer zijn. Met deze programmalijn willen we de bekendheid 

en het imago van de Hanze onder jongeren verbeteren. We positioneren Deventer als 

aantrekkelijke Hanzestad voor jongeren om te wonen, werken en studeren. Want willen we de 

groeiambitie van Deventer succesvol waar maken, de creatieve stedeling aantrekken en 

studenten en youngprofessionals aan Deventer binden, dan is het belangrijk dat Deventer een 

imago heeft dat aansluit op opgaves als de Human Capital Agenda.  

Deze programmalijn sluit ook aan op de Hanze Challenge in het overkoepelende programma 

van het Hanzejaar.  

 
Binnen deze programmalijn zoeken we de samenwerking op met organisaties als Raster 

Groep (jongerenwerk), EICAS, Burgerweeshuis, COC Deventer, Brut, Coloured Monkeys, 

Theaterschip, Saxion, Aventus, voortgezet onderwijs, Dev&ter Jong, DEP, De Kien, etc.  

 

Eerste programma-ideeën:  

 

Iconisch aanbod Speciaal aanbod Basis aanbod 

Hanzefest (organisatie 

festival voor & door 

jongeren) 

Denktank met leerlingen VO, 

Aventus en Saxion 

Hanze street art workshops 

Muzikale Hanze community 

met (internationale) 

residenties 

Hanze album/EP Jong talent koppelen aan 

professionals 

Museumnacht (gekoppeld 

aan 72H Hanzesteden) 

Scholentour Hanzestijl Discussiepanels Dev&ter 

Jong 

 Jongeren voorstelling Hans 

und Greta (duurzaamheid) 

Hanze Young Professionals 

banenmarkt 

 Studieopdracht scholen 

Aventus en Saxion 

#hackyourhanzefuture 

 Podcast   
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3. Hanze X Deventer  

De Hanze en Deventer zijn al ruim 800 jaar met elkaar verbonden. Dankzij het middeleeuwse 

decor met de historische straten, pleinen en oude gevels is de rijke Hanzegeschiedenis 

duidelijk zichtbaar in onze stad. Deventer heeft als één van de weinige Hanzesteden nog een 

echte middeleeuwse/Hanzeatische kern. Maar is iedereen wel goed op de hoogte van de 

geschiedenis achter dit mooie decor? Want wat is nu dat Hanze-DNA? Welke inspirerende 

verhalen over de Hanze zijn hier te vinden? Hoe was verbinding met het ommeland? En hoe 

koppelen we dat aan het hedendaagse? Hoe gaan we van traditie naar een stad in transitie?  

Binnen deze programmalijn staat het educatieve en historische aspect voorop. Met cultuur- 

en erfgoedbeleving, storytelling, geschiedenis en educatie willen we de Hanzegeschiedenis 

bekender maken en de (Hanze)trots op Deventer vergroten.  

 

Deventer Verhaal heeft van het Hanzejaar een duidelijke prioriteit gemaakt met het 

vrijmaken van financiële middelen en personele inzet en gaat binnen deze programmalijn 

voorop. Daarnaast valt er binnen deze programmalijn te denken aan samenwerking met 

partijen als Bibliotheek Deventer, UvA, Radboud Universiteit, Hanzemuseum, Geert Groote 

Huis, NV Bergkwartier, etc.  

 

Eerste programma-ideeën: 

 

Iconisch aanbod Speciaal aanbod Basis aanbod 

Educatief programma i.s.m. 

Deventer Verhaal, Geert 

Groote Huis e.a. 

Lezingen met UvA en 

Radboud Universiteit (Hanze 

onderzoek over 

conflictbeheersing) 

Hanze murals  

 Hanze tentoonstelling in 

Museum de Waag en 

Museum Geert Groote Huis 

Hanze stadswandelingen 

 Deventer Down Under Open Monumentendag 

 Hanze Experience in de 

Mariakerk door Deventer 

Verhaal i.s.m. NV 

Bergkwartier  

Hanze markt (Deventer 

Marktstad) 

 Makersplaats met oude 

ambachten vs. nieuwe 

technieken 

Jongeren en ouderen met 

elkaar in gesprek over de 

Hanze 

 TINO’s Historische lezingen 
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4. Deventer viert Hanze  

De vierde programmalijn richt zich op feest en vermaak. Het Hanzejaar maken en vieren we 

samen! Een jaar vol evenementen, activiteiten en arrangementen rondom het moderne 

Hanzethema, wat leidt tot een economische impuls voor de binnenstad door het aantrekken 

van extra bezoekers en het vergroten van bestedingen. Het feestelijke themajaar is duidelijk 

zichtbaar in de stad en omliggende dorpskernen. Ook worden bewoners binnen deze 

programmalijn uitgedaagd om zelf mee te doen en samen te werken. We bevorderen in dit 

programma de lokale participatie, sociale cohesie en de (Hanze)trots op Deventer en het 

ommeland. Deventer als inclusieve, duurzame gemeente waar bewoners zich prettig voelen en 

het gevoel hebben ‘ik mag er zijn’. 

 

Om Deventer naar de Hanze te ‘kleuren’ werken we samen met culturele partners, dEVENTer, 

lokale (dorps)verenigingen, Grote of Lebuïnuskerk, SDBM, horeca, wijkteams, Schouwburg, 

Mimik, Theater Gajes, Go Ahead Eagles, Sportbedrijf Deventer, Burnside, bewoners, 

zorginstellingen voor ouderen, etc.  

 

Eerste programma-ideeën:  

 

Iconisch aanbod Speciaal aanbod Basis aanbod 

Festival ‘Deventer Op 

Stelten’ in Hanzethema 

XL picknick aan de IJssel 

met Hanzegerechten 

Hotelarrangementen 

Nieuwe Baken van de Hanze 

(i.s.m. Zwolle) op het dak van 

de kerk 

Hanze merchandise (Hanze 

DAVO bier, Deventer 

Hanzekoek, Hanze hoodie, 

Hanzekookboek, etc.) 

Wandel- en fietstochten in 

de ommelanden 

72H Hanzesteden en de 

Museumnacht 

Vaartochten richting 

Hanzesteden 

Hanzemenu’s bij de horeca 

Groots Lichtkunst Weer 

Licht (videomapping) 

Hanze doeweek in de wijken 

en dorpskernen 

Deventer Boekenmarkt met 

Hanze programma 

 Citydressing en 

windowdressing 

 

 Bootrace op de IJssel  

 Hanzespelen / Hanze 

scholentoernooi 

 

 Kunstobjecten in de 

openbare ruimte 
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5.3 Deventer programmeringsprofiel Hanzejaar 2023 

 

In het programmeringsprofiel zouden bovengenoemde programma-ideeën er als volgt uit zien. De volgende stap is het verder inventariseren 

van alle ideeën, keuzes te maken en hier een pakkend programmaconcept van te maken.  

 

ICONISCH AANBOD 

72H Hanzesteden en Museumnacht ~ Nieuwe Baken van de Hanze ~ Groots Lichtkunst Weer Licht 

Deventer ~ Deventer Op Stelten met Hanzewaarden ~ Hanzefest jongerenfestival  

SPECIAAL AANBOD 

Hanzetentoonstelling ~ Hanze TINO ~ Kunstobjecten in openbare ruimte ~ Hanze 

handelsmissie ~ Hanze op De Kien ~ Deventer Handels/Exportdagen ~ Hanzescholen 

toernooi ~ Hanze EP ~ merchandise ~ Hanze studieopdrachten Saxion/Aventus  

BASIS AANBOD 

Kennisfestival met Hanzewaarden ~ Hanze stadswandelingen, vaartochten en 

fietstochten ~ Hanze lezingen ~ Hanze Open Monumenten Dag ~ Hanze arrangementen 

~ lesprogramma ~ Hanze Young Professionals banenmarkt  
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5. Marketing 
 

  6.1 Overkoepelende marketing  
(nationaal en internationaal) 

Naast een goede programmering is het etaleren en vermarkten van het Hanzejaar essentieel. 

Vanuit het ‘Perspectief Hanzesteden 2020-2025’ is voor de marketing en communicatie van 

het Hanzejaar 2023 aanzienlijk budget beschikbaar. Belangrijke partners voor de uitvoering 

van de overkoepelende marketing zijn NBTC Holland Marketing, MarketingOost en 

Hanzesteden Marketing. Deze projectorganisatie zorgt voor een uitgewerkt marketing- en 

communicatieplan inclusief monitoring.  

Op dit moment is er al een toolkit met uitwerking van de huisstijl, logo’s en beeldmateriaal 

van het Hanzejaar 2023. Alle overkoepelende communicatie, inclusief woordvoering, wordt via 

de projectorganisatie gecoördineerd. Dit zorgt voor een uniforme uitstraling en bewaking van 

gewenste boodschappen. Bestaande marketingmiddelen worden zoveel mogelijk benut van 

de te voeren campagnes. Zowel internationaal (België en Duitsland), overkoepelend als lokaal. 

 

  6.2 Deventer Marketing 

(lokaal, regionaal en in beperkte mate nationaal) 

De marketing voor het Hanzejaar is tweeledig; intern en extern. Om draagvlak en 

ambassadeurschap voor het Hanzejaar 2023 te creëren is het belangrijk om bewoners, 

organisaties en bedrijven enthousiast te maken. Deze awareness campagne heeft als doel om 

aan te jagen en op te roepen om gezamenlijk het Hanzejaar in Deventer te organiseren. 

Daarnaast is er een externe campagne met als doel om het Hanzejaar 2023 in Deventer te 

beleven.  

 

Voor het Hanzejaar 2023 wordt een apart marketingplan uitgewerkt door Deventer 

Marketing, waarbij er naast de opzet van specifieke campagnes zoveel mogelijk gebruik 

wordt gemaakt van bestaande campagnes, kanalen en middelen.  

 

De interne campagne is gericht op stakeholders en bestaat uit verschillende fases: 

1. Heden-november 2022: bewustwording dat in 2023 het Hanzejaar plaats vindt en oproepen 

tot participatie. Middelen: website, nieuwsbrief, social media, presentatie bij bijeenkomsten, 

netwerkbijeenkomsten, organisatie brainstormsessies, inloopuur, mond tot mondreclame, etc.  

2. Heden-december 2023: bekendmaken van Hanzejaar 2023 door gezamenlijk uitdragen logo, 

beeldmateriaal en verhaal. Middelen: website, nieuwsbrief, social media, krant, flyers, folders, 

pers, etc.  

 

De externe campagne is gericht op bezoekers, maar ook op bewoners:  

3. September 2022-december 2023: gezamenlijk promoten we actief het Hanzejaar 

programma richting bezoekers en bewoners. Middelen: organisatie grote persreis, website, 

social media, nieuwsbrief, on- en offlinecampagnes, pers, PR, arrangementen, etc.  

4. Maart 2023-december 2023: Deventer kleurt Hanze. Middelen: citydressing, 

windowdressing, guerilla-acties, billboards, posters, website, radio- en televisiespotjes, social 

media, blogs etc.  
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6. Organisatie 

 
De Hanze is ontstaan vanuit een pragmatische samenwerking. Ook binnen het Hanzejaar is 

deze manier van werken duidelijk terug te zien. Samen de schouders eronder zetten om het 

Hanzejaar tot een succes te maken! Daarvoor is commitment, betrokkenheid en 

enthousiasme nodig.  

Met de input en inzet van de Gemeente Deventer, culturele en maatschappelijke organisaties, 

evenementenorganisatoren, ondernemers, onderwijs en economische partners in Deventer 

geven we gezamenlijk invulling aan een mooi programma in 2023.  

 

In het najaar van 2021 is gestart met de kopgroep bestaande uit de Gemeente Deventer, 

Deventer Verhaal, dEVENTer, SDBM, DEP en Deventer Marketing. Gezamenlijk is er een eerste 

ambitie gevormd. Mede dankzij de input tijdens de bijeenkomst met een brede groep 

stakeholders (zie ook 7.2) wordt het programma nu verder vormgegeven. De kopgroep 

fungeert in een later stadium als klankbordgroep.  

 

  7.1 Kwartiermaker 
We hebben nu tijdelijk een kwartiermaker ingehuurd om dit plan op te stellen. Wat we nu 

vooral nodig hebben om het Hanzejaar in Deventer succesvol te maken is een kwartiermaker 

voor de langere termijn. Om nu gas te geven en het jaar echt in de steigers te zetten lijkt het 

ons zinvol als we vanaf juni een kwartiermaker voor twee dagen per week kunnen inhuren. 

 

De rol van de kwartiermaker is voor het vervolg van het Hanzejaar van cruciaal belang. De 

kwartiermaker heeft een aanjagende en coördinerende rol. De kwartiermaker gaat in gesprek 

met de stad, initieert en verzamelt nieuwe projectideeën, brengt initiatieven samen, is 

contactpersoon voor de evenementenorganisatoren, stemt de marketingcommunicatie af, 

zorgt samen met organisaties voor extra funding en heeft zitting in de overkoepelende 

programmawerkgroep voor het Hanzejaar 2023.  

De rol van kwartiermaker past niet binnen de reguliere ureninzet van Deventer Marketing en 

zal daarom extern moeten worden opgevuld. Deze kwartiermaker werkt wel in opdracht van 

Deventer Marketing voor een goede aansluiting en afstemming.  

 

  7.2 Samenwerkingspartners 
Het Hanzejaar 2023 wordt gecoördineerd door Deventer Marketing. Deventer Marketing heeft 

dus geen organiserende rol. De organisatie ligt in handen van vele Deventer partners: (zie ook 

programmalijnen) 

 

- cultureel: Burgerweeshuis, Brut, Theaterschip, Schouwburg, Mimik, Deventer Verhaal, 

Bibliotheek, dEVENTer, Kunstcircuit, Geert Groote Huis, lokale amateurverenigingen, 

Kunstenlab, IJsselbiënnale 

- erfgoed: Grote of Lebuïnuskerk, Bergkerk, NV Bergkwartier, Stadsarchief Deventer, 

Stichting Oud Deventer 

- onderwijs: Saxion, Aventus, Etty Hillesum Lyceum, basisscholen, voortgezet onderwijs, UvA 

en Radboud Universiteit,  

- economie: DKW, SDBM, MKB, Clean Tech, DEP, Ondernemershuis, SER Overijssel, De Kien 

- maatschappelijk: Raster Groep, wijkteams Gemeente Deventer, EHC, COC Deventer, buurt- 

en dorpsverenigingen 

- sport: Sportbedrijf Deventer, Go Ahead Eagles, lokale sportverenigingen 

- marketing: NBTC Holland Marketing, MarketingOost, Hanzesteden Marketing, 
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Kennisplatform Oost (onderzoek en resultaten meten), SallandMarketing 

- Gemeente Deventer 

- horeca en winkeliers 

- bedrijfsleven 

- bewoners 

 

Daarnaast zal er vanuit de Gemeente Deventer de nodige inzet worden gevraagd. De ervaring 

met eerdere themajaren leert dat het handig is om binnen de gemeente één aanspreekpunt te 

hebben m.b.t. het themajaar. Dit aanspreekpunt heeft een coördinerende rol binnen de 

Gemeente Deventer voor het Hanzejaar 2023. Deze projectmanager legt verbinding tussen de 

verschillende afdelingen binnen de gemeente, verzorgt de communicatie, beheert en geeft 

toekenning op programmabudget (op advies van Deventer Marketing) en versnelt het proces 

van vergunningaanvragen. In andere steden is dit ook veelal op deze manier georganiseerd.  
 

  7.3 Voor, door en in de stad 
Het Hanzejaar maken en vieren we samen. We dagen bewoners, ondernemers en organisaties 

uit om zelf met programma ideeën te komen en deze ook zelf uit te voeren. In Deventer1250 

werd gewerkt met een speciale programma-pot. Deze programma-pot was succesvol en 

droeg bij aan de organisatie van vele initiatieven voor, door en in de eigen stad. Dezelfde 

constructie gold voor het corona-initiatieffonds, welke ook zeer succesvol was.  

We gaan graag met de Gemeente Deventer in overleg voor de verdere uitwerking en vorm 

van subsidiebeschikking, programma criteria, financieringsvoorwaarden (bijv. cofinanciering) 

en rolverdeling.  
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7. Planning 
 
Maand  

Najaar 2021 Start kopgroep 

 Vaststellen ambitie Hanzejaar 

  

Januari 2022 Benaderen stakeholders  

 Gesprek mogelijke kwartiermaker 

  

Februari 2022 Eerste brainstorm stakeholders 

  

Maart 2022 Inventariseren ideeën 

 Outline programmalijnen 

  

April 2022 Schrijven projectplan 

 Gesprekken Hanzejaar Zwolle 

  

Mei 2022 Projectplan definitief 

 Presentatie projectplan 

 Focus op interne campagne 

 Brainstorm Saxion studieopdracht 

  

Juni 2022 Aan de slag!  

 Start kwartiermaker 

 Opzet lokale werkgroep en uitwerken 

organisatiestructuur/rolverdeling  

 Gesprekken stakeholders 

 Opstart denktank met jongeren 

 Oproep ideeën bewoners/verenigingen 

 Uitwerken iconisch programma Zwolle 

 Fondsen aanvragen 

 Uitwerken programma-pot i.s.m. Gemeente 

Deventer 

  

Juli-augustus 2022 Opstellen programma en jaarkalender 

 Extern marketingplan opstellen 

 Gesprekken stakeholders 

  

September 2022 Start externe marketingcampagne 

 Start studieopdracht studenten Saxion 
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 Start uitvoering iconische 

programmaonderdelen 

 Vaststellen uitgewerkt programmaconcept 

  

Oktober 2022 Deadline aanmelden programma  

 Begroting definitief 

 Jaarkalender definitief 

  

November-december 2022 Presentatie programma Hanzejaar Deventer 

  

1 april 2023 Start Hanzejaar 2023 

 (O.v.b. mede afhankelijk van start 

overkoepelend programma) 
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8. Financiën 
 

In eerdere presentaties werden drie scenario’s gepresenteerd:  

A: Klein maar fijn = bestaand basisaanbod ‘kleuren’ naar Hanze 

B: Deventer doet serieus mee! = bestaand basisaanbod ‘kleuren’ naar Hanze + speciaal 

aanbod 

C: Deventer zet zichzelf stevig op de kaart! = bestaand basisaanbod ‘kleuren’ naar Hanze + 

speciaal aanbod + 1 of 2 iconische toppers 

Inmiddels hebben we de ambities gepeild en is ons voorstel om in te zetten op het grootste 

scenario.  

 

In totaal gaan we voor een begroting van ruim 1,7 miljoen euro, zie bijgevoegde begroting.  

Een groot gedeelte hiervan is cofinanciering, zoals het overkoepelende budget voor het 

Hanzejaar 2023 en eigen bijdragen uit de stad. Vele organisaties, bedrijven en 

programmerende instellingen zullen in het Hanzejaar forse eigen bijdragen leveren aan het 

programma voor het Hanzejaar (extra fondsen/subsidies, personele inzet, eigen reguliere 

budgetten). Binnen deze begroting vragen we € 500.000,- aan de Gemeente Deventer, een 

bijdrage die we opdelen in programma, marketing en projectleiderschap. Waarvan € 28.000,- 

al is voldaan.  

 

Ons voorstel is een programmabudget van € 250.000,-. De insteek is om niet te veel te 

versnipperen. Hierbij valt te denken aan totaal € 200.000,- voor 2/3 grote projecten en 

totaal € 50.000,- te verdelen over kleiner programma. We zorgen hierbij voor een goede 

afspiegeling van de vier programmalijnen.  

 

Binnen de voorgenomen ambitie gaan we voor een stevig marketingbudget. We zetten in op 

€ 100.000,-. Dit budget is essentieel voor een extra stevige marketingimpuls om Deventer 

op de kaart te zetten als Hanzestad 2.0. Ook kunnen we met dit budget Deventer letterlijk 

‘kleuren’ naar de Hanze door citydressing te realiseren.  

 

Cruciaal onderdeel voor een succesvol Hanzejaar is het aanstellen van een 

kwartiermaker/projectleider. Binnen deze ambitie is de inzet van een projectleider begroot op 

3-4 dagen per week voor in totaal € 122.000,-. Daarnaast wordt er van de Gemeente 

Deventer de nodige inzet op gebied van projectmanagement gevraagd, hierbij valt te denken 

aan € 150.000,- in kind. 


