
Partners in Crime : )



https://nl.linkedin.com/in/carlijnleenders

Kijktip: kijkje achter de schermen bij Deventer Marketing

https://nl.linkedin.com/in/carlijnleenders
https://www.youtube.com/watch?v=UXMRa-syYsU
https://www.youtube.com/watch?v=UXMRa-syYsU
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- Martin Boisen -



Percepties van veel mensen:



• Te weinig (hoogopgeleid) talent

• Uitdaging: jonge mensen binden

• Aanbod jonge mensen is onbekend en 
beperkt

• Deventer is relatief onbekend 

• Perceptie is: Deventer ligt ver weg

• Deventer heeft een beperkt imago

• Imago verruimen: niet alleen toeristisch, ook 
economisch

• Deventer bekender maken bij jonge 
doelgroepen (marketingkanalen nodig!)

• Eenduidige ‘on brand’ communicatie over 
Deventer

• Integrale marketing voor vier doelgroepen



Die associaties kun je beïnvloeden door
merkmanagement en citymarketing. 





Het merk





Merkwaarden Deventer



Doelgroepen citymarketing

Bedrijven

Bewoners

Talent

Bezoekers



Missie: Versterken van de economische vitaliteit van Deventer door bekendheid en trots te vergroten, zodat 
bewoners, bezoekers, bedrijven en talent aangetrokken worden en aan Deventer gebonden worden om er te 

bezoeken, wonen, werken en studeren.

1. Versterken identiteit, imago 
bekendheid

2. Bewoners: trots bevorderen & nieuwe 
aantrekken

3. Stijging van bezoekers en bestedingen 
vrijetijdseconomie

4. Talent aantrekken & binden

5. Aantrekken van bedrijven & stimuleren 
ambassadeurschap

DOELEN

A. Merkactivatie

B. Informatievoorziening & Gastheerschap (VVV)

C. Marketing Vrijetijdseconomie

D. Marketing Bewoners

STRATEGIEËN DASHBOARDACTIES

E. Marketing Bedrijven & Talent

F. Duurzame marketingorganisatie 



Elke doelgroep vertellen we een verhaal over Deventer dat past bij die doelgroep. 

Per doelgroep worden andere kwaliteiten van Deventer ‘in de etalage’ gezet.

De manier waarop we dat doen is altijd hetzelfde, namelijk: 
authentiek, eigenwijs, vernieuwend. 



Merkactivatie

Het merkboek geeft handvatten zodat jij en jouw marketeers 
zelf aan de slag kunnen met het merk!

Niet alleen in wat we vertellen. 

• Ook in wat we doen:

• Beleid

• Projecten

• Evenementen

• Gebiedsontwikkelingen

• Producten & diensten

• Et cetera. 





Model ‘Merkkompas’: Martin Boisen

OFF BRAND

ON BRAND

IMPACT



Culturele Organisaties

Kennisinstellingen

Deventer Marketing is een schakel in 
het grotere geheel.





Perceptie Manhattan:
Wolkenkrabbers, gele taxi’s, Wallstreet

Perceptie The Bronx:
Ghetto, multiculi, armoede, geweld, drugs, Yankees

“Aha! Dit gebied is onderdeel van 
dat grotere gebied”



Land

Provincie

Regio

Streek

Gemeente

Kernen

Deel
gebied



Afhankelijk van doel en doelgroep kies je, per opgave, een logisch gebiedsmerk 
om vanuit te communiceren.  



In het verlengde van merk Deventer



Merkwaarden Deventer



Merkwaarden



Kernkwaliteiten

1. Uniek in haar enorme aanbod aan “couleur locale”, in kwalitatief 

goede zelfstandige winkels en horeca

2. Sfeervolle groene omgeving met hoge kwaliteit historische en 

architectonische bebouwing, gevels en bestrating

3. Vriendelijkheid/gastvrij/persoonlijk

4. IJsselfront met aankomst pont

5. Podia: theater, poppodium, bioscoop en filmhuis

6. Wonen in de binnenstad, bewoners zorgen voor levendigheid

7. Werken: combinatie woon-werkmogelijkheden















Binnenstadsmanager

Peter Brouwer













• Deventer Binnenstad benut de kanalen en het bereik van 
Deventer Marketing

• Maar: onze kanalen gaan over héél Deventer, námens heel 
Deventer.

• Dus: soms kan binnenstad haar boodschap niet kwijt 
(bijv. “we gaan open” tijdens lockdown, of: elke nieuwe winkel, 
horecagelegenheid)

• Dus pas besloten: Binnenstad start eigen social kanaal. Wel in 
samenwerking met de marketeers van Deventer Marketing



(Bijna) Dagelijkse samenwerking tussen SDBM & DM:

• Gezamenlijke campagnes 
• Inzet van onze marketingkanalen 
• Wij gebruiken Chainels om met ondernemers te 

communiceren

Uitvoerend: Strategisch:

• “ff sparren”  : )
• Afstemming jaarplannen
• Samen optrekken als ‘kopgroep’ in 

samenwerkingen
• Aanscherping Marketingstrategie van de 

binnenstad
• Transitie Binnenstad Deventer



Meestal wel : ) Soms hebben we een nèt iets ander belang:

• Binnenstad

• Communiceert namens binnenstad(ondern.)

• Vertegenwoordigt ondernemersbelang

• Gefund vanuit Ondernemersfonds

• Focus: € in kassa

• Héél Deventer (incl. buitengebied & kernen)

• Communiceert namens ‘Deventer’ (plek) 

• Vertegenwoordigt diverse belangen

• Gefund vanuit subsidie + cofinanciering

• Focus: imago, bekendheid, bezoek, € 



(Bijna) Dagelijkse samenwerking tussen SDBM & DM:

• Gezamenlijke campagnes 
• Inzet van onze marketingkanalen 
• Wij gebruiken Chainels om met ondernemers te 

communiceren

Uitvoerend: Strategisch:

• “ff sparren”  : )
• Afstemming jaarplannen
• Samen optrekken als ‘kopgroep’ in 

samenwerkingen
• Aanscherping Marketingstrategie van de 

binnenstad
• Transitie Binnenstad Deventer



Één van de succescriteria van Deventer Binnenstad



Afgelopen jaren

Transitie - Grote kerkhof



Transitie - Grote kerkhof



Transitie - Grote kerkhof



Afgelopen jaren

Transitie – gebied rondom Grote kerkhof



Afgelopen jaren

Transitie – gebied rondom Grote kerkhof →MIMIK



Afgelopen jaren

Transitie – gebied rondom Grote kerkhof → EICAS



Afgelopen jaren

Transitie – Keizerstraat (aanlooproute vanaf station)



Afgelopen jaren

Transitie – Keizerstraat (aanlooproute vanaf station)



Afgelopen jaren

Transitie – Keizerstraat (aanlooproute vanaf station)

Foto: Bart Ros



Transitie – Vogeleiland, van donker park naar bruisende ‘place to be’ 



Transitie Centrumschil



Transitie Centrumschil



Transitie Centrumschil



Transitie Centrumschil – Stadscampus de Kien



Transitie Centrumschil – Stadscampus de Kien



Transitie Centrumschil – Havengebied & Roto Smeets terrein
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