
…in Deventer



1. Ambitie Hanzejaar 2023

2. Doelstellingen en doelgroep
3. Programma

4. Marketing

5. Organisatie

6. Planning

7. Financiën





• Samenwerkingsverband van 9 Hanzesteden

• Ambitie: Perspectief Hanzesteden 2020-2025
• Hanze-gedachtegoed zichtbaar en beleefbaar

maken

• Samenwerking met Hanzesteden, provincies, 
toeristische organisaties als NBTC Holland 
Marketing





• Profilering als moderne Hanzestad

• Verbinding stad en ommeland

• Stad in transitie

• Startschot voor het bekender maken van Deventer 
als economische motor en aantrekkelijke woongemeente

Kortom: Deventer als Hanzestad 2.0!





1. Kansen voor de Deventer economie
• Vergroten bekendheid en zichtbaarheid economisch profiel

• Aantrekken extra bezoekers en bestedingen

2. Hanze in Deventer
• Rijke Hanzegeschiedenis en Hanze waarden zichtbaar maken

• Vergroten bekendheid onder inwoners

• Positief imago onder jongeren

3. Samen maken en vieren
• Inclusief: meedoen en meedenken

• Voor, door en in de stad!



• Profilering als moderne Hanzestad

• Verbinding stad en ommeland

• Stad in transitie

• Startschot voor het bekender maken van Deventer 
als economische motor en aantrekkelijke woongemeente

Kortom: Deventer als Hanzestad 2.0!

Deventer stad van tegenstellingen:

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

Primair zetten we in op:
1. Talent (studenten en young professionals)
2. Bestaand bedrijfsleven (als ambassadeur van Deventer)
3. Jonge bezoekers
4. Bewoners (trots/ambassadeur van Deventer) 





Belangrijk:

• Programma per stad én overkoepelend

• Jaarrond programma van 1 april t/m 31 
december 2023

• Sluit aan op bestaande (beleids)ambities 
en opgaven van Deventer

• Cross-over o.a. cultuur, economie, 
onderwijs en inclusiviteit

• Internationaal gekoppeld aan Europese 
Hanzesteden



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 vorm gegeven”. 





• Moderne Hanze laden
• Kernwaarden: ondernemerschap, internationalisering en 

handelsgeest
• Deventer is dé plek om te ondernemen en te werken
• Actueel: kracht van de pragmatische Hanzesamenwerking 

voor het behalen van de klimaatdoelstellingen

Voorbeeld: MKB Exportfestival



• We maken de Hanze weer van nu
• Uitdaging: nadrukkelijke focus op jongeren en jong talent
• Door jongeren zelf vormgegeven met maatschappelijke 

thema’s als duurzaamheid en inclusiviteit
• Deventer als aantrekkelijke stad voor jongeren 
• Human Capital Agenda

VOORBEELD: Hanzefestival voor en door jongeren



• Geschiedenis achter het middeleeuwse decor
• Educatieve en historische aspect voorop
• Hoe koppelen we de geschiedenis aan het hedendaagse?
• Cultuur- en erfgoedbeleving, storytelling
• (Hanze)trots op Deventer vergroten

VOORBEELD: Hanze Hotspot Deventer Verhaal



• Feest en vermaak
• Jaar vol evenementen, activiteiten en arrangementen
• Het Hanzejaar maken en vieren we samen!
• Bewoners worden uitgedaagd om mee te doen
• Deventer naar de Hanze ‘kleuren’

VOORBEELD: lichtprojectie op monumentale panden



ICONISCH AANBOD
72H Hanzesteden en Museumnacht ~ Nieuwe Baken van de Hanze ~ Groots 
Lichtkunst Weer Licht Deventer ~ Deventer Op Stelten met 
Hanzewaarden ~ Hanzefest jongerenfestival – Hanze Hotspot Deventer 
Verhaal

SPECIAAL AANBOD
Hanzetentoonstelling ~ Hanze TINO ~ Kunstobjecten in openbare ruimte ~
Hanze handelsmissie ~ Hanze op de KIEN ~ MKB Hanze Exportfestival ~ Hanze 
projectweek EHL ~ Hanze EP ~ merchandise ~ Hanze studieopdrachten 
Saxion – tentoonstelling St. Nicolaas 

BASIS AANBOD
Kennisfestival met Hanzewaarden ~ Hanze stadswandelingen, vaartochten 
en fietstochten ~ Hanze lezingen ~ Hanze Open Monumenten Dag ~ Hanze 
arrangementen ~ lesprogramma ~ Hanze Young Professionals banenmarkt 





Overkoepelende marketing
• Marketing- en communicatieplan via collectief
• Toolkit beschikbaar
• Gericht op nationale en internationale bezoekers

Deventer Marketing
• interne campagne 

Heden-nov 2022: oproep tot participatie
Heden-dec 2022: bekendmaken van het Hanzejaar 

• externe campagne 
Sept 2022-dec 2023: gezamenlijk actief promoten 
Mrt 2023-dec 2023: Deventer kleurt Hanze



• Projectleider en marketeer door DM
• Coördinerende rol, géén organiserende rol

• Stuurgroep
• Adviseren, klankbord, informeren achterban

• Per programmalijn werkgroep
• Organiseren van programma’s 



Financieel Deventer zet zichzelf stevig op de kaart! 

Deelname
Hanzejaar:

Deelname Hanzejaar:  € 28.000

Programma + Subsidieregeling programma en projecten Hanzejaar (naar voorbeeld van 
corona-initiatieffonds) € 250.000
+ Fondsenwerving 

Marketing Stevig budget voor extra stevige marketingimpuls èn citydressing
€ 100.000

Projectcoördinatie Projectleiderschap en inzet gemeente € 122.000

Totaal € 500.000 

(totaal inclusief cofinanciering: € 1,7 miljoen)



1. Alle info vanaf 22 juli online:  
www.deventer.info/hanzejaar2023

2. Heb je een plan? Dien deze uiterlijk 16 september 
in

3. Voor de grote en middelgrote projecten 
organiseren we aanvullend een pitch middag 

4. Eventueel sparren met Nienke

5. Start ondertussen vast met voorbereiden : ) 

http://www.deventer.info/hanzejaar2023

