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Deventer
Een plek waar je trots op bent.

Deventer. Een plek waar je trots op bent.
Of je hier nu woont, studeert, werkt
of op bezoek bent. Die trots willen we
uitdragen, zodat bekender wordt dat
Deventer een fijne plek is. Waardoor
meer mensen Deventer weten te vinden
om er te wonen, te werken, een bedrijf te
starten, te studeren of een weekendje
weg te gaan. Daarom zet Deventer in op
brede marketing gericht op bewoners,
bezoekers, bedrijven en talent.

Een sterk merk
Een sterk merk helpt bij het benutten
van de culturele en economische kansen,
het laden van de economische profielen
Boeiende Beleefstad, Open Informatiestad
en Duurzame maakstad en het realiseren
van de gezamenlijke ambities.
In dit merkboek staan de belangrijkste
contouren van het Merk Deventer.
Het merk zal worden ingezet als een
gezamenlijk vertrekpunt, een bindmiddel
voor alle betrokkenen en als inspiratiebron
voor alle initiatieven in de stad.
Samen dragen we het Merk Deventer (uit)
Het Merk Deventer is in 2018
ontwikkeld door VVV Deventer samen
met partners vanuit bedrijfsleven,
binnenstadondernemers, culturele
organisaties, kennisinstellingen,
woningcorporaties, Deventer Ziekenhuis
en Gemeente Deventer.
De nieuwe organisatie Deventer
Marketing* zal het merk actief uitdragen
en anderen stimuleren en faciliteren om
dat ook te doen. Want als we allemaal
hetzelfde verhaal vertellen over Deventer,
dan versterken we elkaars boodschap en
ontstaat een krachtig en aantrekkelijk
beeld van Deventer bij onze doelgroepen.

We spreken met elkaar af dat
dit de kern is van het verhaal dat
we vertellen, de manier waarop
we Deventer positioneren. De
merkwaarden die we centraal
stellen zijn voelbaar en zichtbaar in
Deventer en in onze communicatie.
Deze waarden geven richting
aan programmering, beleid en
toekomstige ontwikkelingen.

Deventer, November 2018
*…inDeventer! Marketing is nu nog
onderdeel van VVV Deventer. In 2019
wordt VVV Deventer gesplitst in twee
nieuwe organisaties: 1) dEVENTer voor
de organisatie van evenementen en
2) citymarketingorganisatie Deventer
Marketing voor marketing van Deventer
als plek om te werken, studeren en
beleven.
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Merk
Deventer
Kernkwaliteiten van Deventer
Deventer heeft veel kwaliteiten. Te
veel om allemaal op te noemen. De
kwaliteiten die het beste aansluiten
op onze doelgroepen en het meest
onderscheidend zijn van concurrerende
plaatsen zijn benoemd als de
‘Kernkwaliteiten’. Deze zetten we ‘in
de etalage’, we benadrukken ze in
de communicatie en marketing van
Deventer.
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Kernkwaliteiten Deventer:
• Historische stad
• Bekende evenementen: Dickens,
Deventer op Stelten, Boekenmarkt
• Rafelrandje: vernieuwende, creatieve
initiatieven en plekken
• Kennisintensieve bedrijven:
ingenieursbedrijven, ICT bedrijven,
start-ups

Merkwaarden van Deventer
De merkwaarden zijn de belangrijkste
(emotionele) waarden, die gehecht
worden aan Deventer. Dit zijn de waarden
die we centraal stellen, ze zijn voelbaar
en zichtbaar in Deventer en in onze
communicatie. Deze waarden geven
richting aan programmering, beleid en
toekomstige ontwikkelingen.

Merkwaarden:
authentiek, eigenwijs, vernieuwend.

Authentieke

Eigenwijze

Vernieuwende

Origineel, Echt,
Betrouwbaar,
Groen, Puur

Sociale innovatie,
Tegendraads,
Eigen gereid

Dynamisch,
Creatief,
Jong

* Hanzestad is geen ‘waarde’, maar
wordt toegevoegd aan het merk
omdat deze een aantal onderliggende
waarden samenvat: handelsgeest,
ondernemend, internationaal en
historie.

Hanzestad
Handelsgeest,
Ondernemend,
Internationaal,
Historie
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Positionering
Deventer
Deventer is een authentieke,
eigenwijze, vernieuwende Hanzestad
in het groen aan de IJssel, waar
vanuit een rijke historie de toekomst
wordt vormgegeven.

Positioneringsstatement:
Het positioneringsstatement is een
verhalende, maar scherpe beschrijving
van de belangrijkste kenmerken en
waarden van Deventer die bekend
moeten worden bij de doelgroepen.
Deze tekst hoeft niet letterlijk gebruikt
te worden in communicatiemiddelen,
maar we spreken met elkaar af dat
dit de kern is van het verhaal dat we
vertellen, de manier waarop we Deventer
positioneren.
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Het verhaal van Deventer:
Deventer. Een plek waar je trots op bent.
Of je hier nu woont, studeert, werkt of
op bezoek bent. Je kunt uren struinen
door de authentieke kleine straatjes
met verrassende winkeltjes. Op de Brink
geniet je van een drankje en groet je
bekenden. Tijdens de evenementen leeft
en bruist de stad nog meer dan anders.
Vanuit het mooie, historische hart fiets
je binnen vijf minuten langs de IJssel
naar de rustige groene omgeving. En
vanuit de dorpen ben je zo in de stad
waar je studeert, werkt, en geniet van een
verrassende voorstelling een van de vele
podia of juicht voor Go Ahead Eagles aan
de Vetkampstraat.
In Deventer wordt historie met toekomst
verbonden. Op bijzondere erfgoedlocaties
ontpoppen inspirerende initiatieven
en deze krijgen de ruimte om te
experimenteren en te groeien. Vrijdenkers
maken op eigen wijze hun dromen waar.
Deventer is een broedplaats van
innovatie op het gebied van chemie,

biotechnologie, duurzame circulaire
economie en zorg. En de ICT-oplossingen
die talenten hier ontwikkelen worden
wereldwijd toegepast. Want slimme
ideeën uit Deventer worden door
vertaald naar praktische toepassingen.
Deventenaren staan er om bekend dat
ze graag de handen uit de mouwen
steken. Boeken, koek, bedden, CV-ketels
en drukwerk, het wordt in Deventer
gemaakt en vanuit hier verhandeld. De
nationale en internationale verbindingen
zijn sterk door de centrale ligging tussen
de Randstad en Duitsland, aan de A1,
de IJssel en het spoor. In Hanzestad
Deventer wordt van oudsher al over
grenzen heen gekeken. Zaken worden
gedaan op basis van vertrouwen,
samenwerking en durf om te vernieuwen.
Nieuwe mensen worden snel opgenomen
in de sociale en economische netwerken.
Dat zorgt voor een vitale economie en
een sociale samenleving. Een inspirerende
plek om te leren, werken, wonen en
beleven. Dat vind je …inDeventer!

Wonen, Bezoeken,
Ondernemen, Werken
en Studeren in Deventer
Elke doelgroep heeft andere behoeften.
Per doelgroep worden andere kwaliteiten
‘in de etalage’ gezet en vertel je een
verhaal dat is toegespitst op die
doelgroep. De gezamenlijke rode draad
is het Merk Deventer: authentieke,
eigenwijze, vernieuwende Hanzestad.
Doelgroepen
Met het Merk Deventer zet Deventer
in op diverse doelgroepen. Enerzijds
is het belangrijk om nieuwe bewoners,
bezoekers, bedrijven en talent aan
te trekken. Anderzijds is het net zo
belangrijk om de huidige bewoners,
bedrijven en talent te binden aan
Deventer en trots te maken zodat ze in
Deventer blijven wonen en werken en als
ambassadeur anderen erover vertellen.
In onderstaand schema is te zien waar
marketing per doelgroep op inzet:
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Bewoners

Bezoekers

• Trots bevorderen van de huidige
bewoners en hen binden aan
Deventer
• Het aantrekken van nieuwe inwoners:
- studenten die in Deventer studeren,
- hoogopgeleide tweeverdieners,
- starters en gezinnen met kinderen
		 o.a. uit de Randstad
• Het terug laten keren van
Deventenaren die elders zijn gaan
wonen.

• Aantrekken van bezoekers:
- 50+
- jongere bezoeker (20-40 jaar)
- Bezoekers uit stad en regio,
		 Randstad, België en Duitsland
• Herhaalbezoek creëren en
verblijfsduur verlengen.

Bedrijven

Talent;

• Behouden van gevestigde bedrijven
• Aantrekken van nieuwe bedrijven:
- Hoofdkwartieren,
		 transportbedrijven, internationaal
		 georiënteerde bedrijven,
		 distributiecentra oost-NL
- ICT + E-commerce bedrijven
- Grote ingenieursbureaus
		 (zakelijke dienstverlening)
- Cleantech: duurzame maakbedrijven
- Creatieve bedrijven
- Gezondheidssector
• Verbinden van onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven
• Trots op Deventer bevorderen bij
bedrijven

studenten en werknemers
• Talent dat al in de stad werkt behouden
• Aantrekken van nieuw talent:
- Starters en Young professionals
- Theoretisch opgeleid (HBO, WO)
- Praktisch opgeleid (MBO)
• Studentenpopulatie van Saxion en
Aventus nog beter aan Deventer binden,
zodat ze in de stad blijven werken en
wonen
• Middelbare scholieren binden aan
Deventer
• Verbinden van onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven
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Wonen in
Deventer
Kwaliteiten van
het woonklimaat
• Betaalbaar wonen (t.o.v. het westen van
Nederland) in een stad
• Rustig wonen in mooie dorpen nabij de
stad: Diepenveen, Bathmen, Schalkhaar
• Groene omgeving
• Wonen aan de IJssel
• Voorzieningen van stad, dorps gevoel
• Historische binnenstad met
onderscheidend aanbod van winkels
en horeca
• Cultuur: evenementen, Schouwburg,
Burgerweeshuis, Havenkwartier
• Sport: de Scheg, Go Ahead Eagles
• Rafelrandje: ruimte voor experiment,
kleinschalige initiatieven, broedplaats
• Onderwijs: MBO Aventus, HBO SAXION
• Sociale stad: men kent elkaar, werkt
samen en staat voor elkaar klaar
• Zorgsector met topklinisch ziekenhuis
en ketenoverstijgende samenwerkingen
• Werkgelegenheid in Deventer
• Randstad binnen uur bereikbaar voor
werk/studie
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Positioneringsstatement
In Deventer voel je je thuis. Of je nu woont
in de oude levendige stad aan de IJssel
of in de mooie rustige dorpskernen, het
is hier prettig wonen in een stedelijke
dynamiek enerzijds en een dorps karakter
anderzijds. Men kent elkaar, werkt samen
en staat voor elkaar klaar.
Deventer biedt een divers woningaanbod
en het wonen is er nog betaalbaar, zeker
als je het vergelijkt met het westen
van Nederland. Voor gezinnen is het
prettig in de kindvriendelijke wijken met
gezinswoningen en speeltuinen, scholen
en sportverenigingen altijd in de buurt.
Er worden nieuwe studentenwoningen
gebouwd in het bruisende Havenkwartier
en in het levendige centrum kun je wonen
in een leuke kamer, appartement of
mooi oud huis. In de dorpen Diepenveen,
Bathmen of Schalkhaar kun je ruim
wonen in een mooie groene omgeving
met de stad op steenworp afstand.
Alle voorzieningen van een grote stad zijn
altijd binnen handbereik. In de historische
binnenstad kun je uren struinen door
de authentieke kleine straatjes met

unieke winkeltjes. Op de Brink of een van
de andere stadspleinen geniet je van
een drankje en ga je lekker uit eten. Op
cultureel vlak valt er van alles te beleven
in Deventer. Bekende artiesten en kleine,
pure theatervoorstellingen wisselen elkaar
af in de Deventer Schouwburg en in het
Burgerweeshuis ontdek je nieuwe bandjes.
Boekenstad Deventer heeft een moderne
bibliotheek waar je naast boeken lenen
ook cursussen en workshops kunt
volgen. Een andere kant van cultureel
Deventer vind je in het Havenkwartier
waar je tussen het industrieel erfgoed
de creatieve ondernemers, eigenwijze
kunstenaars en frisse horeca ontdekt.
Tijdens de evenementen in de binnenstad
of het park leeft en bruist de stad nog
meer dan anders.
Dat dynamische karakter van Deventer
beleef je ook wanneer je langs de IJssel
vanuit het mooie, historische hart binnen
vijf minuten naar de groene omgeving
fietst. Daar kun je tot rust komen, of
juist actief genieten van een fiets- of
wandeltocht.

Actief genieten kun je verder in de Scheg
op de schaatsbaan, het zwemparadijs en
de sportvoorzieningen. In het weekend
verzamelen de voetbalfans van Deventer
zich in de Adelaarshorst. Jong en oud,
groot en klein, iedereen moedigt samen
Go Ahead Eagles aan. En of ze nu
winnen of niet, tijdens zo’n wedstrijd is
iedereen weer even extra trots om een
Deventenaar te zijn.
In Deventer wordt gewerkt aan een
duurzame toekomst, ook op het gebied
van wonen. Nieuwe gasloze woningen
in klimaatneutrale wijken worden de
komende jaren gerealiseerd.
Na de middelbare school kunnen kinderen
in de eigen gemeente verder leren aan
Aventus MBO, of hogeschool SAXION.
Deventer biedt uitdagend werk in diverse
sectoren. De maakbedrijven die Deventer
van oudsher kenmerken bieden werk aan
praktische vakmensen die graag hun
handen uit de mouwen steken. De startups schieten als paddenstoelen uit de
grond en in gevestigde toonaangevende
bedrijven in duurzaamheid, ICT,
ingenieursbedrijven of het topklinische

ziekenhuis krijgt talent de ruimte om zich
te ontwikkelen. Ook werk of studie in de
Randstad zijn binnen een uur te bereiken.
Voor wie centraal wil wonen in Nederland
is Deventer de ideale uitvalsbasis. Een
prettige, vernieuwende, authentieke plek
om te wonen en leven op eigen wijze, dat
vind je …in Deventer!

Kernpropositie wonen in Deventer
Kernboodschap
In Deventer voel je je thuis en is het
prettig en betaalbaar wonen. Een
centraal gelegen woonplaats aan de
IJssel met enerzijds een bruisende
stedelijke dynamiek en anderzijds een
dorps karakter.
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Deventer
bezoeken
Kernboodschap
Kom naar Deventer, een prachtige
historische stad aan de IJssel in een
mooie groene omgeving. Een stad die
verrast en blijft vernieuwen, een stad
met bruisende evenementen en unieke
winkelstraten om rond te struinen,
een stad waar je verrassende plekken
ontdekt voor een hapje en een
drankje.
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Positioneringsstatement
Deventer is één van de oudste steden
van Nederland. Een levendige stad die
verrast. Dat zie je direct als je de stad
binnen komt over de IJssel. Middenin
de kenmerkende skyline pronkt de
middeleeuwse Lebuïnustoren. Waag
de klim voor een uniek uitzicht: het
historische centrum, de dynamische
IJssel en de prachtige groene omgeving.
Door de ligging aan de IJssel groeide
Deventer al vroeg uit tot een belangrijk
handelscentrum, een internationale
Hanzestad. De rijke historie is goed
bewaard gebleven en nog goed zichtbaar.
Laat je verwonderen tijdens een
wandeling door de pittoreske binnenstad
door authentieke straatjes, langs mooie
kerken en stadspleinen. De Brink is al
eeuwenlang dé ontmoetingsplek van
Deventer met de markt, evenementen
en gezellige horeca. Neem op de Brink
ook eens een kijkje in de authentieke
Deventer Koekwinkel en proef de koek
waar Deventer al zes eeuwen om bekend
staat.

In Deventer zijn oud en nieuw altijd
verbonden. In de kleine oude straatjes
ontdek je unieke winkeltjes, met
vernieuwende en creatieve concepten,
fijne koffietentjes en heerlijke
lunchplekjes. Vernieuwende artiesten
vanuit de hele wereld nemen je tijdens
Deventer op stelten mee in hun
indrukwekkende kunsten met het erfgoed
van Deventer als historisch decor. Op
de grootste boekenmarkt van Europa
vind je verrassende nieuwe boeken
en de mooiste oude pareltjes bij de
antiquariaten en moderne boekhandels.
Tijdens het winterse Dickensfestival
waan je je even terug in de tijd. Zelfs
de allerjongste Deventenaren brengen
dan de geschiedenis tot leven in hun
19e eeuwse kleding in het pittoreske
Bergkwartier. De historie beleef je ook in
museum de Waag, het Geert Groote huis
en het speelgoedmuseum waar je je kunt
laten meevoeren in de verhalen die deze
stad gevormd hebben.
Lokaal en internationaal talent krijgt in
Deventer de ruimte om te experimenteren
en te groeien. Bekende artiesten en

kleine, pure theatervoorstellingen
wisselen elkaar af in de Deventer
Schouwburg, in het Burgerweeshuis
ontdek je nieuwe bandjes en ook tijdens
de festivals vind je steeds weer nieuw
muzikaal en theater talent. Enkele
Nederlandse topschaatsers werden groot
op de ijsbaan in de Scheg, waar je naast
schaatsen ook kunt zwemmen en sporten.
Een andere kant van Deventer vind je bij
de Deventer Stadsbrouwerij. In een oud
industrieel pand maak je een praatje met
de brouwers en proef je het nieuwe Davo
biertje dat na ruim 100 jaar terug is van
weggeweest. Of in het Havenkwartier
waar je tussen het industrieel erfgoed
de creatieve ondernemers, een hippe
koffiebar, foodmarkt en eigenzinnige
kunstenaars ontdekt.

Ook zij krijgen in Deventer de kans om
zichzelf en hun kunst op eigen wijze te
laten zien. Tijdens de IJsselbiënale wordt
je geïnspireerd door kunstwerken in de
prachtige natuurlijke omgeving van
de IJssel. In het Sallandse landschap
fiets je over heide, door bossen en
langs prachtige landgoederen en
buitenplaatsen. Met een bootje op de
IJssel, of al wandelend of fietsend langs
de mooie rivier kom je heerlijk tot rust.
Langs de IJssel vind je ook meteen
het mooiste plekje om de zon onder
te zien gaan. Neem je het pontje naar
de overkant, dan zie je op een mooie
zomeravond vanaf je picknickkleedje
Deventer op haar allermooist. Blijf gerust
een nachtje slapen, want er is genoeg te
ontdekken voor twee of drie dagen
…inDeventer!

Kwaliteiten van
het beleefklimaat
• Historische binnenstad met unieke
winkels in karakteristieke straatjes
• Horeca aan stadspleinen
• 3 grote bekende evenementen
• Andere / kleinere evenementen
• Ligging aan de IJssel
• Groene omgeving, buitengebied,
Sallandse Heuvelrug
• Hanzestad
• Toonaangevende boekenstad
• Rafelrandje: creativiteit,
Havenkwartier, beeldende kunstenaars,
theatergezelschappen
• Culturele instellingen Schouwburg,
Burgerweeshuis, Bibliotheek
• IJsselbiënale
• Recreatie: de Scheg
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Ondernemen
in Deventer
Kernboodschap
In Deventer is het goed wonen, werken
en ondernemen. Bedrijven profiteren
van de goede bereikbaarheid en de
logistieke mogelijkheden per weg,
rail en water. Dankzij modern MBO
en HBO onderwijs is er voldoende
toptalent beschikbaar. In Deventer is
ruimte om te groeien, te experimenten
en te innoveren: vele topbedrijven
wijzen u de weg.

Positioneringsstatement
Deventer; een levendige stad die verrast
en blijft vernieuwen. Vanuit een rijke
historie wordt de toekomst hier vorm
gegeven. Door de ligging aan de IJssel
groeide Deventer al vroeg uit tot een
belangrijke internationale Hanzestad
waar goederen werden verhandeld
en kennis werd uitgewisseld. Later
ontwikkelde Deventer zich door naar een
stad met een sterke maakindustrie.
De sterke culturele en creatieve sector
zorgen voor een prettig leefklimaat, een
bruisende stad en een vitale economie.
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Het handelen en maken zit nog steeds in
het karakter van Deventer. Deventenaren
staan er om bekend dat ze graag de
handen uit de mouwen steken. Boeken,
koek, chemische producten, bedden,
CV-ketels en drukwerk, het wordt in
Deventer gemaakt. De sterke agrarische
sector ontwikkelt kwalitatieve producten
die nationaal en internationaal worden
verhandeld.
Ook de ontwikkeling en uitwisseling
van kennis zijn nog sterk verweven
in de Deventerse bedrijven en
onderwijsinstellingen. In Deventer delen
we graag. Onze producten en kennis gaan
de hele wereld over.
Deventer is een broedplaats van
innovatie op het gebied van technologie,
ICT, chemie en duurzame circulaire
economie. De top van de Nederlandse
ingenieursbedrijven ontwerpt vanuit
Deventer hoogwaardige oplossingen
op het gebied van infrastructuur,
water, ruimte, milieu en bouw. Het
Deventer bedrijfsleven loopt voorop
in cleantech: schone technologie
voor een groene, energieneutrale
toekomst. En de ICT-oplossingen

die talenten hier bij toonaangevende
ICT-bedrijven ontwikkelen, worden
wereldwijd toegepast. Daarbij wordt
sectoroverstijgend samen gewerkt.
Bijvoorbeeld op het gebied van e-health
waarbij slimme koppelingen worden
gemaakt tussen ICT en de zorgsector.
Creatief talent zet in Deventer
eigenwijze ideeën om in praktische
toepassingen. Zij worden goed opgeleid
in de eigen stad op ROC Aventus en
hogeschool Saxion en krijgt de ruimte
om te experimenteren en te groeien,
bijvoorbeeld in de Technicampus waar
bedrijfsleven en Aventus samenwerken,
in het Saxion innovatielab en de
START!bySaxion incubator. Start-ups
innoveren en inspireren elkaar verder
op creatieve broedplaatsen zoals het
Havenkwartier en de Gasfabriek. In de
toekomst is er alleen nog maar meer
ruimte om te innoveren en te groeien. Op
het oude AKZO terrein wordt gewerkt
aan het Deventer Open Innovation Center
voor chemie en technologie en in het
stationsgebied aan de stadscampus waar
kennisintensieve bedrijven samenwerken.

Toonaangevende bedrijven zoals
Witteveen + Bos, Tauw, Topicus en
Agrovision zijn niet voor niets gevestigd
in Deventer. Ook grote merken als
Auping, Nefit en Drukwerkdeal profiteren
graag van de goede bereikbaarheid
van Deventer en het prettige
ondernemersklimaat.
De nationale en internationale
verbindingen zijn sterk door de
Hanzegeschiedenis en de centrale ligging
in Oost Nederland tussen de Randstad en
Duitsland. Deventer ligt op een logistiek
knooppunt van wegen, spoorverbindingen
en waterwegen. De A1 is de belangrijkste
transportas van Nederland naar OostEuropa, de A50 zorgt voor een noordzuid verbinding en ook het spoor maakt
snelle verbindingen voor personen en
goederenvervoer mogelijk. De IJssel
en de ontwikkeling van een nieuwe
containerterminal in de binnenhaven
maakt duurzaam en toekomstbestendig
vervoer mogelijk.
Voor bedrijven is in Deventer voldoende
ruimte beschikbaar om te starten en
groeien. Niet alleen op de bestaande
bedrijventerreinen. Op het nieuwe
duurzame A1 bedrijvenpark zijn
nog grote kavels beschikbaar. Op
alle bedrijventerreinen in Deventer

is bedrijvenparkmanagement
uitzonderlijk goed georganiseerd.
Ondernemersverenigingen werken er
samen aan veilige, representatieve en
goed bereikbare bedrijventerreinen en
een prettige werkomgeving in Deventer.
MKB Deventer werkt aan een prettig
ondernemersklimaat, internationale
handelsbevordering en stimuleert
samenwerking. Ook regionaal wordt
samen gewerkt aan een sterke regionale
economie. In de Cleantechregio werkt
Deventer samen met Apeldoorn en
Zutphen, en op andere vlakken werkt
Deventer samen met Zwolle. In Nederland
en Europa wordt samen gewerkt met
andere Hanzesteden.
Dat er veel gebiedsoverstijgend wordt
samengewerkt is niet vreemd. In
Hanzestad Deventer wordt van oudsher
al over grenzen heen gekeken. Zaken
worden gedaan op basis van vertrouwen,
samenwerking en durf om te vernieuwen.
Nieuwe mensen worden snel opgenomen
in de sociale en economische netwerken.
Dat geldt niet alleen voor ondernemers,
ook voor hun de medewerkers. In Deventer
voelen zij zich thuis. Het is er prettig
en betaalbaar wonen in een bruisende
stedelijke dynamiek met vriendelijk, dorps
karakter.

Kwaliteiten van het
ondernemingsklimaat
• Goed bereikbaar via weg, water, trein.
• Binnen 1 uur in Randstad èn Duitsland
• Logistiek knooppunt op Oost-West en
Noord-Zuid kruispunt, A50/A1
• Centraal in Oost NL
• Ligging aan de IJssel: Grootste
binnenhaven van NL, container-terminal
(toekomst)
• Human Capital: onderwijsaanbod:
MBO Aventus, HBO SAXION, creatieve
mensen, doeners, handelsgeest.
• Creatieve broedplaatsen Gasfabriek,
innovatie-centrum oude AKZO terrein
• Nog bedrijfskavels beschikbaar, van
klein tot groot (A1)
• Werkgevers en het MKB zijn goed
georganiseerd
• Bedrijvenpark-management
Aanwezigheid van:
• Maakindustrie
• ICT bedrijven
• Grote ingenieursbedrijven
• Zorgsector, topklinisch ziekenhuis en
ketenoverstijgende samenwerkingen
• Sterke agrarische sector
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Werken en
studeren in
Deventer
Kernboodschap
Deventer biedt uitdagend werk in een
groot netwerk van kennisintensieve
bedrijven en maakbedrijven. Je kunt
er mooi en betaalbaar wonen in een
bruisende stad!

Werk- en studieklimaat
• Uitdagend werk
• Innovatieve bedrijven op topniveau: ICT,
Ingenieurs, chemie, duurzaamheid
• Binnen 1 uur in Randstad
• Creatieve broedplaatsen
Havenkwartier, Gasfabriek, innovatiecentrum oude AKZO terrein
• Prettig en betaalbaar wonen in de stad
of groene omgeving
• Bruisend, inspirerend leefklimaat:
evenementen, horeca, winkelaanbod

Positioneringsstatement
werken en studeren in Deventer
Deventer daagt je uit! Voor wie wil leren
of werken bij een uitdagende organisatie
in een levendige stad biedt Deventer tal
van mogelijkheden en uitdagingen.
Dat begint al op ROC Aventus of
hogeschool Saxion. Studenten krijgen
de ruimte om te experimenteren en te
groeien, bijvoorbeeld in de Technicampus
waar bedrijfsleven en Aventus
samenwerken, in het Saxion innovatielab
en de START!bySaxion incubator. Startups werken samen aan vernieuwende
concepten in creatieve broedplaatsen
zoals het Havenkwartier en de
Gasfabriek. In de toekomst is er alleen
nog maar meer ruimte om te innoveren
en te groeien. Op het oude AKZO terrein
wordt gewerkt aan het Deventer Open
Innovation Center voor chemie en
technologie en in het stationsgebied aan
de stadscampus waar kennisintensieve
bedrijven samenwerken.
In Deventer kun je mee werken aan een
duurzame toekomst. Van oudsher staat
Deventer bekend als een maakindustrie-
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stad. Het handelen en maken zit in het
karakter van Deventer. Boeken, koek,
chemische producten, bedden, CV-ketels
en drukwerk, het wordt in Deventer
gemaakt en vanuit hier internationaal
verhandeld. Er is veel werk voor praktisch
opgeleide jongeren, dus na je studie aan
Aventus kun je snel in Deventer aan de
slag.
Er is ook grote vraag naar theoretisch
opgeleide mensen in diverse vakgebieden.
Deventer is een broedplaats van
innovatie op het gebied van technologie,
ICT, chemie en duurzame circulaire
economie. De top van de Nederlandse
ingenieursbedrijven ontwerpt vanuit
Deventer hoogwaardige oplossingen
op het gebied van infrastructuur,
water, ruimte, milieu en bouw. Het
Deventer bedrijfsleven loopt voorop
in cleantech: schone technologie voor
een groene, energieneutrale toekomst.
En de ICT-oplossingen die talenten
hier bij toonaangevende ICT-bedrijven
ontwikkelen, worden wereldwijd
toegepast. Ga jij de uitdaging aan?
Vanuit Deventer ben je snel in de rest

van Nederland door het intercitystation
en de A1 en A50. In een uur sta je in
Amsterdam, Utrecht, Enschede of
Arnhem.
Maar het is nog leuker en makkelijker
om in Deventer te wonen. In de oude
levendige stad aan de IJssel voel je
je snel thuis. Alle voorzieningen en de
dynamiek van een stad, met een dorps
karakter. Men kent elkaar, werkt samen
en staat voor elkaar klaar. In de kleine
oude straatjes vind je unieke winkeltjes,
met vernieuwende en creatieve
concepten, fijne koffietentjes en heerlijke
lunchplekjes. In het Burgerweeshuis
ontdek je nieuwe bandjes en ook
tijdens de festivals vind je steeds weer

nieuw muzikaal en theater talent. Een
vernieuwende kant van Deventer vind
je in het Havenkwartier waar je tussen
het industrieel erfgoed de creatieve
ondernemers, een hippe koffiebar,
foodmarkt en eigenzinnige kunstenaars
ontdekt.
Deventer biedt een divers woningaanbod
en het wonen is er nog betaalbaar. Er
worden nieuwe studentenwoningen
gebouwd in het Havenkwartier, er
wordt gewerkt aan starterswoningen
en voor jonge gezinnen is het prettig
wonen in de kindvriendelijke wijken met
gezinswoningen en speeltuinen, scholen
en sportverenigingen altijd in de buurt.
In Diepenveen, Bathmen of Schalkhaar

kun je ruim wonen in de prachtige groene
omgeving met de stad en de IJssel
op steenworp afstand. De IJssel heeft
Deventer gevormd en gemaakt tot de
dynamische plek die het nu is. Aan het
water vindt je het fijnste plekje om na
een werkdag of studiedag samen met
vrienden de zon onder te zien gaan.
Neem je het pontje naar de overkant, dan
zie je op een mooie zomeravond vanaf
je picknickkleedje Deventer op haar
allermooist.
Een inspirerende plek om te leren, werken,
wonen en beleven. Dat vind je
…inDeventer!
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Visuele identiteit
...inDeventer
De positionering vertelt waar we als
Deventer voor staan en inhoudelijk
goed in zijn. De inhoudelijke accenten
binnen dat verhaal kunnen per doelgroep
verschillen, maar de manier waarop

…inDeventer! Marketing
…inDeventer! Marketing gebruikt voor
communicatiemiddelen gericht op de
doelgroepen altijd de …inDeventer! stijl.
Bijvoorbeeld voor campagnes, folders en
online marketingkanalen.

we het verhaal vertellen, is voor
iedereen hetzelfde. Dat doen we op een
authentieke, eigenwijze, vernieuwende
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Voorbeelden communicatiemiddelen
andere Deventerse organisaties
Een sterk merk wordt gedragen door veel
mensen. Daarom is het fijn als ook andere
organisaties het merk uitdragen. Dat kan
door de merkwaarden toe te passen in je
eigen organisatie, maar ook door het
…inDeventer! logo te gebruiken.

Pantone:
Pantone
Black C
Pantone:
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Black C

manier, passend bij het Merk Deventer.
Dat zie je heel concreet terug in het logo,
huisstijl elementen, de tone of voice en
het beeldgebruik.

Uitleg
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Ronde n
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Witruimte
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Hoofdletter
D
Hoofdletter
D

Omgekeerde
Letter i
Omgekeerde
Letter i

Eigenwijze
hoekige r
Eigenwijze
hoekige r

Witruimte
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Fotografie
& video

Een beeld zegt meer dan duizend
woorden. Hoe brengen we het Merk
Deventer in beeld? Vraag je bij het
maken en kiezen van foto’s en video’s
telkens af: Is dit beeld authentiek,
eigenwijs en vernieuwend? Onderstaande
richtlijnen en beeldelementen helpen om
de juiste foto’s en video’s te kiezen die
de positionering ondersteunen en passen
bij het beeld dat we willen uitstralen.

Beeldelementen

Vermijden

Richtlijnen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Algemene foto’s zonder duidelijke
Deventerse signatuur
• Saaie foto’s
• Foto’s zonder mensen
• Gebrek aan interactie
• Te veel infrastructuur
• Overmatige drukte
• Verstoringen als prullenbakken,
reclameborden, teveel auto’s

• Fotografie is van hoge kwaliteit.
• De fotografie voelt natuurlijk aan en is
op locatie geschoten.
• De fotografie is positief en kleurrijk.
• Voorkom negatieve associaties.
• Niet poseren.
• Geen studio fotografie.
• Geen zelf geschoten beelden.

Historische stad
Groene omgeving
Creativiteit
Dynamiek
Mensen centraal, persoonlijk
Diversiteit en inclusiviteit
Cultuur, kunst, evenementen
Bedrijvigheid, interactie
Ruimtelijke foto’s
Toepassing van innovaties
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Voorbeelden
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Gebruik van
het merkboek
Dit merkboek dient als inspiratie,
meetlat en gids voor praktische
toepassing. Niet alleen voor
communicatie, ook voor
gebiedsontwikkeling en –marketing,
bewonersparticipatie, placemaking
en programmering van woningen en
voorzieningen.
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Marketeers &
Communicatieadviseurs

Ondernemers &
bedrijven

Het merkboek vormt de basis
voor uitingen die marketeers en
communicatieadviseurs maken.
Campagnes, teksten, beelden,
persberichten en andere uitingen worden
getoetst aan het Merk Deventer. Als het
goed is stralen deze de waarden uit van
het Merk Deventer.

De ondernemers en bedrijven kunnen
in hun bedrijfsvoering, ontwikkeling en
uitingen rekening houden met het merk
en zo het merk goed uitdragen naar hun
klanten.

Initiatiefnemers &
organisatoren

Projectmanagers &
projectontwikkelaars

Initiatiefnemers en organisatoren
van bijvoorbeeld evenementen,
tentoonstellingen en andere Deventerse
projecten kunnen het merkboek benutten
om hun initiatief zo vorm te geven dat
het goed past bij Deventer.

Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen
projectmanagers het merkboek
gebruiken voor de briefing van
ontwikkelaars, (landschaps)architecten,
aannemers en adviseurs om uit te leggen
wat het karakter is van Deventer. Ook
kunnen ze het gebruiken bij het bepalen
van de programmering, inrichting van de
ruimte en het beoordelen van ontwerpen
en plannen.

De teksten uit dit merkboek hoef je
niet letterlijk te gebruiken. Je kunt er
de elementen uit halen die voor jouw
boodschap en doelgroep relevant zijn en
deze vertalen naar eigen tekst.
Het merkboek is bijvoorbeeld gemaakt
voor:
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Colofon
Het Merk Deventer is ontwikkeld
door Bureau Buhrs in opdracht van
VVV Deventer en in samenwerking
met een brede groep stakeholders
vanuit bedrijfsleven, culturele
instellingen, binnenstadondernemers,
kennisinstellingen, woningcorporatie,
Deventer Ziekenhuis en Gemeente
Deventer.
Studio Wonder heeft het bestaande
…indeventer! logo uitgewerkt naar een
compleet creatief concept dat past
bij het Merk Deventer. Dit merkboek is
gemaakt door Bureau Buhrs en Studio
Wonder.
De nieuwe marketingorganisatie
Deventer Marketing beheert en activeert
het merk Deventer.
Bij vragen, neem contact op met
merk@deventer-marketing.nl
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