
 
 

Deventer Internationaal 2015-2020 
 
Vanuit de historie in het Hanzeverbond (wel 300 jaar met 200 steden) zijn we een stad met ondernemers-
bloed, internationale kennis en ambitie en gewortelde waarden in de zorg, onderwijs en religie. Qua 
infrastructuur genieten we van een goede ligging tussen Noorwegen-Afrika en Engeland- Baltische 
Staten. Voor de globaliseringstrend is dit internationale DNA van Deventer een essentiële voorwaarde. 
En dat zie je terug aan het grote aantal NGO’s, dat internationaal actief is, de samenstelling van de stad1 
en de internationaal georiënteerde bedrijven. Het huidige economische, internationale en Europese 
beleid van de gemeente vormt een gezonde basis, die op veel draagvlak in de samenleving berust. We 
willen die kracht nu verbreden. De meerwaarde zien wij, gevoed door de internationale partners in 
Deventer, in de synergie en verbinding tussen de verschillende sectoren en met Europa.  
 

 
Klaverblad van sectoren die in verbinding staan voor een internationale groei in Deventer 

 
Economische en culturele groei  
Deventer kan groeien door zich internationaal op de kaart te zetten via de speerpunten van de 
DEVisie2020. Boeiende Beleefstad om meer internationale toeristen te trekken, internationaal talent te 
enthousiasmeren om hier te werken en wonen, mensen te inspireren door andere culturen. Duurzame 
Maakstad om kennis internationaal uit te wisselen, internationale investeerders te trekken, export te 
bevorderen en internationale duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Open Informatiestad om kennis met 
elkaar te delen via open source en nieuwe media, de internationale studenten en hun curriculum.  
 
Gedeelde internationale verantwoordelijkheid en inspiratie 
De internationale oriëntatie maakt Deventer aantrekkelijk om te wonen en te werken. Daar zijn we trots 
op en dat kunnen we zichtbaar maken. Hierdoor kunnen we elkaar en anderen inspireren en erbij 
betrekken. Verantwoordelijkheid dragen voor internationale ontwikkelingen ontstaat vanuit de eigen 
doelstellingen en motivatie. Denk aan een helpende hand in ontwikkelingslanden, internationale 
business, creatieve uitwisseling met andere culturen en betrokkenheid van toekomstige wereldburgers. 
De betrokken partijen voeren zelf internationale initiatieven uit en investeren hierin naar eigen vermogen. 
Deze verantwoordelijkheid met anderen delen biedt een kans tot waarde creatie voor ons allemaal.  
 
‘Deventer internationaal’ krijgt betekenis als deze waarden een geheel vormen en in verbinding staan. 
Hoe geven, delen, ruilen wij in Deventer met elkaar? Hoe leggen we slimme verbindingen? Hoe 
structureren we ‘toevallige’ ontmoetingen die een extra impuls aan internationale ontwikkeling geven? We 
kunnen de internationale kracht van Deventer verbreden als mensen van verschillende sectoren zich 
verbinden. Het klaverblad met 4 bladen die 4 sectoren voorstellen, staat hier model voor. Deze staan in 
verbinding met elkaar, de overheid als 5e sector en de wereld via verschillende infrastructuren. En een 
soms onzichtbare overlap: het international office Deventer als spil en verbindingspunt.  

1 7% van Deventer inwoners is afkomstig uit Turkije. In Deventer is een Consulaat Generaal van Turkije gevestigd. 
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Deventer Internationaal – Ondernemers 
 
 
Voor Deventer bedrijven is internationaal werken een gegeven. Ondernemers zijn internationaal vanwege 
hun internationale medewerkers, opdrachten en export, inkoop en investeerders. Globaliseren is voor de 
ondernemerssector een continu proces vanuit de eigen economische kansen, doelstellingen en motivatie. 
De samenleving heeft echter invloed op de cruciale lokale randvoorwaarden. Denk aan de mensen, die in 
een stad wonen, arbeidsmarkt, opleidingsmogelijkheden, infrastructuur en mobiliteit. De internationale 
ambitie van de ondernemers is te groeien in haar internationale business, door verbetering van lokale 
randvoorwaarden. Dit kan alleen als we ons met elkaar verbinden, en dat is een zaak van ons allemaal. 
 

 
Er gebeurt veel op internationaal gebied, waarvan een groot deel niet zichtbaar is. Via slimme 

verbindingen is hier toegevoegde waarde uit te halen.  
 
De ondernemers zijn gemotiveerd om de wisselwerking te zoeken met de stad, met de internationale 
personen in Deventer. En daar zijn voorbeelden van te noemen, zoals de rol in structurele verbanden als 
de Economische Kopgroep, waarin alle sectoren vertegenwoordigd zijn. Een ander voorbeeld is de 
betrokkenheid van ondernemers bij activiteiten van andere sectoren, zoals bij Deventer Wereldstad, 
Saxion Connect-programma, Buro MBO voor maatschappelijk betrokken ondernemen, het 
Hanzeverbond. Daarnaast promoten bedrijven Deventer internationaal, denk aan ingenieursbureaus die 
Deventer neerzetten als compact voorbeeld van Smart Moving City en bedrijven die hun buitenlandse 
delegaties laten kennismaken met de stad.  
 
Het is een uitdaging nieuwe business teweeg te brengen door de juiste investering in het buitenland, of in 
lokale voorwaarden of verbinding tussen internationale personen en sectoren. Zowel voor de korte als de 
lange termijn. In bijlage staan een aantal acties, die vanuit de ondernemerssector bij kunnen dragen aan 
Deventer Internationaal 2015-2020. 
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Deventer Internationaal – Onderwijs 
 
 
De betrokkenen uit de onderwijssector zien ‘internationaal bewust worden’ en ‘wereldburgerschap’ als 
een belangrijke en verplichte onderwijstaak. Onderwijsinstellingen op alle niveaus (vmbo tot aan WO) 
zetten de mogelijkheden voor internationale activiteiten (stages, uitwisselingen, deelnemen aan projecten 
o.a. met bedrijven en instellingen uit deze regio in het buitenland, persoonlijk internationaal contact, talen, 
maar ook internationaal / Europees onderzoek) steeds strategischer en scherper neer. De internationale 
ambitie van de onderwijssector is jongeren te verrijken met een internationale ervaring. Vanuit de regio 
Deventer groeien dan ondernemende mensen op, die met een open interculturele houding en met een 
internationale blik kunnen opereren in het werkveld waar zij terecht komen.  

 
De laatste jaren leggen onderwijsinstellingen op projectbasis al de verbinding met onderwijsinstellingen 
en sectoren in andere landen. Lectoren betrekken lokale partners uit diverse sectoren bij de ontwikkeling 
van een curriculum, waarbij ook gekeken wordt naar internationale competenties die vanuit het werkveld 
belangrijk worden gevonden. Er ontstaan kansen voor internationale samenwerking tussen scholen in bv. 
Hanzesteden. Onderwijsinstellingen spannen zich in om jongeren met internationaal talent te binden aan 
Deventer en omgeving. De relatie onderwijs-arbeidsmarkt-leefomgeving is hierbij een grote uitdaging. 
 
Hoe kan de onderwijssector bijdragen aan een internationaler Deventer en daarbij nauw samenwerken 
met verschillende internationale bedrijven en organisaties in Deventer? Via de jeugd. De jeugd is de 
toekomst, en de jeugd inspireert en wil meer. Een grote uitdaging voor de huidige internationale 
Deventenaren is zich te laten inspireren door die jongeren, en de jeugd (vanuit Deventer) te helpen 
ontwikkelen tot wereldburgers.  
 
Het gaat erom een klimaat te creëren binnen het onderwijs, op alle niveaus, waarbij leerlingen / studenten 
maar ook docenten een meer internationale focus krijgen die aansluit op behoeften van het lokale 
werkveld. Focus ligt op: internationalisering van het onderwijs, buitenlandse stages en internationale 
projectopdrachten en werving van internationale studenten in afstemming met het bedrijfsleven. In de 
bijlage staan een aantal concrete acties die hier een impuls aan geven.  

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

input en vraag 
vanuit werkveld 

(publieke en 
private domein)

werving 
internationale 
studenten in 

afstemming met 
werkveld/bedrijs-

leven 

internationaal 
georienteerde 

jongeren

internationaal 
georienteerde 

curricula

3 
 



 
 

Internationaal actieve maatschappelijke instellingen en NGO’s  

Op het terrein van mondiale bewustwording heeft Deventer een sterk profiel. Een groot aantal 
vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen (+/- 40) is actief in ontwikkelingslanden, 
toetredingslanden en herkomstlanden van Deventenaren met een andere culturele achtergrond. Al jaren 
fungeert Deventer landelijk als voorbeeld van bevlogen burgers over de grenzen heen. De multiculturele 
samenstelling van de gemeente en de grote mondiale betrokkenheid van inwoners en bedrijven maken 
Deventer tot een gemeente waar je graag wilt wonen en werken. Dankzij de vele publieksevenementen 
en lezingen rond culturele identiteit en actuele internationale onderwerpen, geeft Deventer blijk van een 
internationale oriëntatie en solidariteit. Door het grote, zelfs toenemende, draagvlak voor 
internationalisering is Deventer recentelijk genomineerd als meest inspirerende millenniumgemeente van 
Nederland. Het is ook niet voor niets dat Aartsbisschop Desmond Tutu in 2012 onze stad als basis voor 
zijn laatste Europees bezoek heeft gekozen.  
 
De organisaties werken al veel samen met de gemeente en met verschillende onderwijs- en culturele 
instellingen in de stad. Zij proberen jongeren (middelbare scholieren en studenten) voor hun 
internationale projecten te interesseren en erbij te betrekken. Door ze vroegtijdig bij mondiale 
vraagstukken te betrekken en hen een internationale ervaring te laten opdoen, krijgen de jongeren een 
globaal perspectief. Het zijn juist zij die in staat zijn om lokaal en internationaal duurzame verandering 
teweeg te brengen in mondiale problematiek op verschillende terreinen. 
 

 
 
De ambitie van de Deventer NGO’s is om meer verbindingen te leggen met het bedrijfsleven om zo meer 
bekendheid te genereren voor de internationaal actieve NGO’s en voor de bedrijven die actief (willen) zijn 
in het buitenland op een verantwoorde manier. Deze ambitie sluit aan bij het huidige nationale beleid voor 
internationalisering waarin handel en ontwikkelingssamenwerking verweven worden. Stichting Deventer 
Wereldstad biedt internationaal georiënteerde organisaties een platform om hun afzonderlijke boodschap 
te bundelen en te versterken.  
 
De Deventer NGO’s willen bedrijven inspireren, mogelijkheden voor Social Return on Investment bieden 
of plaatsen voor vrijwilligerswerk / stages (in binnen- en buitenland) beschikbaar stellen. Zij hebben 
kennis en kunde van een specifiek land en van het zaken doen ter plaatse en beschikken over een groot 
internationaal netwerk. De samenwerking tussen de NGO’s en het bedrijfsleven kan daarom kansen 
bieden voor beide kanten. Door de krachten van inwoners, (vrijwilligers)organisaties en bedrijven te 
bundelen, vergroten we de slagkracht van eenieder. Met het delen van kennis over en weer zijn 
internationale ingangen beter te bewerkstelligen.  
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Deventer Internationaal Cultuur & toerisme 
 
 

Cultuur is de spiegel van onze samenleving. Het is het verhaal dat kunsten, erfgoed en media vertellen 
over de maatschappij waarin we leven: van theatervoorstellingen tot popconcerten, van schilderijen tot 
historische gebouwen. Cultuur verbindt mensen, ongeacht hun leeftijd of afkomst. Het kan leiden tot 
samenwerking die nieuwe producten oplevert. Door globalisering van de economie en ontwikkelingen in 
de informatie- en communicatie technologie komen invloeden van de hele wereld makkelijker tot ons. De 
samenleving “internationaliseert” en de cultuur in Deventer gaat daarin mee.  
 
De cultuursector in Deventer is internationaal gedreven, biedt veel internationale producties ter inspiratie 
voor de Deventer inwoners en trekt internationale bezoekers (voornamelijk uit Duitsland) aan. Vanuit 
toeristisch-economisch perspectief trekt Deventer buitenlandse toeristen naar internationale 
evenementen zoals Dickens’ Festijn, Deventer Boekenmarkt en Deventer Op Stelten, maar ook via 
Havenwerk en filmhuisprogrammering. Deventer producties krijgen erkenning over de hele wereld. 
TamTam en Gajes hebben voorstellingen in verschillende landen gegeven. Producties van het 
Productiehuis Oost Nederland toeren door Europa; composities krijgen de aandacht van CNN. Hoewel de 
cultuursector het onderwerp internationaal niet op haar agenda heeft staan, zou een gezamenlijke 
internationale culturele agenda heel inspirerend kunnen werken voor alle sectoren. Cultuur is de spiegel 
van onze samenleving.  
 
 

 
 

 
De ambitie is en blijft de hedendaagse en cultuurhistorische kunst en cultuur integraal zichtbaar te maken 
en daarmee Deventer op de kaart te zetten. Ter inspiratie voor inwoners en voor aantrekken van 
toerisme. De uitdaging is hierbij dat wij, Deventenaren, onze internationale genen spiegelen aan de 
wereld. De cultuur- en kunstsector is dé sector om creatief na te denken over een vorm van spiegeling en 
sociale verbinding tussen internationale personen.  
 
De grote evenementen in Deventer zijn een succes omdat die worden opgepakt door cultuur, horeca, 
kennisinstellingen en ondernemers. Het (cultuur-toeristische) Hanzeverbond kan een internationale 
impuls zijn voor de economie van Deventer. En de cultuursector kan en wil een verbinder zijn voor 
internationale verbreding door de internationale inspiratie te oriënteren op Deventer. Niet alleen binnen 
de sector, maar ook daarbuiten. Zowel op directeurenniveau als door individuele artiesten (denk aan de 
mogelijke samenwerking tussen popzalen in Overijssel, Gelderland en Duitsland en project ongezouten). 
Bijgevoegd een actielijst met acties die de cultuursector wil uitvoeren.  
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Deventer Internationaal – gemeente Deventer 
 
De gemeente Deventer is al meer dan 25 jaar internationaal actief en streeft met trots een duidelijke 
internationale visie na: alles wat ze doet en organiseert is aanvullend aan de activiteiten van lokale 
organisaties. De gemeente Deventer koestert dit grote, zelfs toenemende, lokale draagvlak en wil NGO’s 
blijven ondersteunen (faciliteren van een inspirerend periodiek overleg en verstrekken van een kleine 
subsidie als katalysator met een groot multiplier effect). Daarnaast willen we blijven bijdragen aan een 
nauwer begrip bij de Deventenaren van actuele internationale onderwerpen en culturen (bijvoorbeeld 
door een faciliterende rol bij publieksevenementen met een internationaal karakter te vervullen). 
 
De afgelopen jaren heeft de gemeente Deventer bewust gekozen een aantal internationale projecten ter 
versterking van het lokaal bestuur in de partnerladen uit te voeren. Via programma’s van VNG 
International en/of het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werken we alleen in landen waar 
mensenrechten zijn gewaarborgd en is de financiering van een project gedekt. We hanteren een 
projectmatige aanpak (geen officiële jumelages) en werken samen met andere gemeenten en partners in 
Nederland en buitenland. Deze projecten leveren voor lokale organisaties synergievoordelen op. 
Momenteel vooral in EU toetredingsland Turkije en in het ontwikkelingsland Uganda, waar veel Deventer 
organisaties actief zijn en waar succesvolle synergie tussen verschillende sectoren is ontstaan (overheid, 
maatschappelijk middenveld, onderwijs en het bedrijfsleven). Deze gemeentelijke internationale inzet 
wordt gecontinueerd. De uitgangspunten voor internationalisering en duidelijke aanpak, zoals beschreven 
in de evaluatie van Deventer Internationaal 2009 – 2014, blijven de komende jaren van kracht.  
 

 
Hand in hand voor een betere wereld 

 

Deze internationale activiteiten van de gemeente Deventer zijn de basis voor haar ambitie om verder te 
groeien in haar rol als netwerkorganisatie. In dat verband is het relevant om haar Europese / 
internationale netwerken een nieuwe impuls te geven via Deventer Internationaal 2015-2020. Partners 
kunnen “meeliften”. Op basis van specifieke criteria (zie ook hierboven) bepaalt de gemeente flexibel 
haar rol bij nieuwe netwerken. Sommige speerpunten zijn nu al bekend: 
 Het Hanzeverbond is een van de netwerken waar de gemeente Deventer al jaren aan deelneemt en 

de laatste jaren zich inzet voor meer economische samenwerking tussen de Hanzesteden. Deventer 
Internationaal, met NGO’s, kennisinstellingen en bedrijfsleven, kan hier een impuls aan geven.  

 Daarnaast heeft de lokale overheid een rol bij het binnenhalen en behouden van internationale 
bedrijven in Deventer. Bedrijven verwachten een actieve rol van de gemeente op het gebied van 
arbeidsmarkt, leefomgeving, bereikbaarheid, maar ook bij het neerzetten van internationale 
speerpunten waarop iedereen kan meeliften (Cleantech, Hanze, Wereldstad), een statistisch 
Internationaal zakboek, innovatief inkoperschap en accountmanagement voor bedrijven. 

 De onderwijsinstellingen hechten waarde aan de samenwerking met de gemeente zowel rondom 
Europese netwerken en subsidies (Horizon 2020) als rondom de internationale bewustwording van 
de leerlingen / studenten en de matching met de bedrijven. 

 De inbreng van de creativiteit van de cultuursector bij bedrijven, NGO’s en kennisinstellingen kan 
leiden tot nieuwe projecten en producten voor Deventer. De rol van de gemeente Deventer in dit 
proces is te faciliteren. Dit kan via haar positie binnen bepaalde internationale netwerken (bv. Hanze), 
maar ook door mee te denken over Europese financiering voor internationale projecten.  
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International Office Deventer 
Internationaal “virtueel” verbindingspunt tussen sectoren en personen 

 
Deventer heeft de randvoorwaarden vanuit het verleden en heden om internationaal te groeien. Dat blijkt 
wel uit de internationale activiteit van individuen, organisaties en consortia. Samen willen we die 
daadkracht verbreden. Samen investeren en organiseren om synergievoordelen te creëren. De sleutel 
voor succes ligt in een pragmatische en vernieuwde verbinding binnen en tussen de sectoren: de 
smeerolie en de dynamische infrastructuren van het “klaverblad”.  
 
Wij hebben het volle vertrouwen dat de ontwikkeling van het klaverblad voor Deventer Internationaal gaat 
werken. En wel op drie dimensies.  
 Verbinding ‘binnen’ sectoren via de internationale lijn lijkt een voor de hand liggende, maar 

interessante uitdaging. We komen tot de conclusie dat we binnen de sectoren in de keten via allerlei 
structuren samen werken. De internationale focus brengt net weer andere personen in een keten bij 
elkaar en creëert nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de onderwijssector. Verschillende 
partners in de onderwijssector raken enthousiast om haar jeugd (van basisschool tot werk) via de 
projecten van Deventer Internationaal te ontwikkelen naar de toekomst. Maar ook de cultuursector 
ziet kansen als zij samen een internationale culturele agenda samenstelt. Binnen de overheid kunnen 
portefeuilles via de internationale smeerolie op een andere manier verbinden.  

 Maar de verbinding ‘tussen’ de sectoren via de internationale invalshoek kan de economie ook extra 
vleugels gaan geven. De overheid, onderwijs-, onderzoek-, cultuur- en ondernemerssector werken 
steeds meer samen in Deventer. Denk aan Deventer 2.18 en de stadscampus. Het klaverblad (de 
vernieuwde smeerolie en dynamische infrastructuren) is hier een verrassende aanvulling op en biedt 
internationale kansen voor de korte en lange termijn. 

 Ten derde is het klaverblad voor Deventer internationaal zo beeldend, omdat de NGO’s één van de 4 
bladen zijn. De NGO’s hebben al jaren een infrastructuur in Deventer van waaruit zij elkaar inspireren 
en helpen bij hun werk in het buitenland. Vanuit deze samenwerking is het initiatief ontstaan om 
Deventer internationaal te verbreden. De NGO’s geven een passievolle nieuwe dimensie aan 
Deventer Internationaal. 

 

 
 
Concreet hebben we met zijn allen de ambitie om een ‘virtueel’ International Office Deventer vorm te 
geven. Dit International Office zorgt voor de smeerolie en de dynamiek van de infrastructuren. Vooral 
geen nieuwe institutie, maar wel een groep enthousiaste mensen met hart voor internationalisering die 
blijven prikkelen. Het International Office bestaat uit een aantal ambassadeurs, mensen in Deventer, die 
internationaal verantwoordelijk zijn binnen de sectoren maatschappelijk middenveld / NGO’s, cultuur, 
onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zij schakelen met elkaar en met hun achterban en zijn ambassadeur 
voor internationaal informeren en gegevens uitwisselen, verbinden en faciliteren, zaken doen en 
netwerken. 

International 
Office Deventer 
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