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Deventer Wereldstad  
2020 

 

 
Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners.  

Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over 

heel de wereld. 

Die contacten leveren samenwerking en verbindingen op die van groot belang zijn voor de welvaart 

en het welzijn van de stad. 

De betrokkenheid van alle Deventenaren (van Nederlandse én van buitenlandse afkomst) met de 

rest van de wereld maken Deventer tot wat ze  is: een stad waar je graag wilt wonen en werken, een 

stad om trots op te zijn.  

 

Vrijwilligersorganisaties 
Er zijn heel veel Deventer vrijwilligersorganisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 

actief in alle delen van de wereld.  

Twee keer per jaar komen deze organisaties bij elkaar om in het Periodiek Overleg, onder 

voorzitterschap van burgemeester Andries Heidema, kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Deventer Wereldstad wil deze organisaties een platform bieden, via deze website, via Social Media, 

maar ook door het organiseren van evenementen. Door dat te doen onder de naam Deventer 

Wereldstad wordt de boodschap van de afzonderlijke organisaties versterkt. 

 

Verbindingen 
Deventer Wereldstad wil verbindingen leggen. Tussen de vele organisaties die in de gemeente actief 

zijn, maar ook tussen bedrijven en organisaties. Deventer Wereldstad is er namelijk van overtuigd 

dat juist de verbindingen tussen bedrijfsleven en (vrijwilligers)organisaties voor iedereen een 

meerwaarde opleveren.  

Deventer Wereldstad biedt het bedrijfsleven van Deventer graag een etalage om te laten zien welke 

activiteiten bedrijven ondernemen op internationaal gebied.  

Daarnaast kan het bedrijfsleven  profiteren van de netwerken die de organisaties in de diverse 

landen hebben. 

 

Covid19 
Covid19 heeft een forse streep gehaald door de activiteiten die we in 2020 wilden organiseren.  

Alle activiteiten waarbij een fysieke aanwezigheid noodzakelijk is zijn gecanceld.  

Wel is doorgewerkt aan het verder ontwikkelen van Kleurrijk Deventer. 
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Evenement Deventer Wereldstad 
In 2019 heeft het bestuur besloten om deel te nemen aan het MMM-festival (Midzomer 

Multicultureel Muziekfestijn) 2020 op 21 juni en daar de Wereldmarkt te organiseren waarbij de 

stichtingen die dat willen zich kunnen presenteren.  

Het MMM wordt georganiseerd door het voor Centrum, Diversiteit en Samenleving van Deventer en 

wordt gehouden op 21 juni.  

Vanwege Covid19 is het festijn verplaatst naar 26 juni 2022. We hopen daar als Deventer 

Werelstad/Kleurrijk Deventer aanwezig te zijn met veel van de Deventer stichtingen.  

 

Kleurrijk Deventer  
In 2019 worden de eerste stappen gezet om Stichting Deventer Wereldstad om te zetten naar 

Kleurrijk Deventer Veelzijdig Ondernemen. Het jaar stond in het teken van het verkennen van de rol 

en de nieuwe ruimte die KD in wil gaan nemen in het maatschappelijk middenveld van de gemeente 

Deventer. 

Daarmee willen we in Deventer de (reguliere) aandacht voor een betere wereld blijvend vasthouden. 

Het gaat dan vooral om administratie (werkplan, budget, financiële en inhoudelijke rapportage, 

archivering, ANBI-criteria), communicatie (netwerken, e-mails, website, [social] media); 

vergaderingen; productontwikkeling (w.o. bijhouden vakliteratuur en ontwikkelingen in het 

vakgebied), uitproberen pilots (planning, uitvoer, bijstelling), monitoren en evaluatie.   

Hetzelfde geldt voor het op gang houden van en waakzaam te blijven ten aanzien van ons 

doorlopende strategisch denkproces om KD's visie en missie verder uit te dragen en haar 

gedachtegoed te bewaken, naast het door ontwikkelen van een duurzame organisatievorm voor KD. 

Buiten bestuursvergaderingen om is er waar nodig ad hoc en ondersteunend overleg.  

 

Eind januari 2020 vond het eerste werkoverleg plaats. In mei kon hieraan een vervolg worden 

gegeven. Een tweetal kartrekkers hebben zich – samen met een ambtenaar van de gemeente 

Deventer (en verschillende partners in wisselende samenstelling voor vormgeving en techniek) -

ingezet om een KD-site te maken, die een onderdeel gaat worden van het nieuwe overkoepelende 

digitale platform 'Ondernemen in Deventer' onder het Ondernemershuis Deventer. De KD-site is 

erop uit op een inspirerende, bijdetijdse en krachtige manier stem en zichtbaarheid aan de 

aangesloten organisaties te geven. 

We verwachten dat de lancering van de overkoepelende site 'Ondernemen in Deventer' in januari 

2021 plaatsvindt. De KD-site gaat in deze lancering mee.  

 

Met een notariskantoor word gewerkt aan het omzetten van de statuten en de wijziging van de 

naam van Deventer Wereldstad naar Kleurrijk Deventer 'Veelzijdig ondernemen' (KD).  

In de loop van 2020 werd een vrijwilligers-vacature opgesteld voor een webcare-vrijwilliger. Helaas 

tot nu toe zonder resultaat. 

Op 9 december gaf KD-adviseur Marije ter Riele een korte presentatie over Kleurrijk Deventer tijdens 

de raadstafel van de Gemeenteraad Deventer. Het doel hiervan was om raadslieden in de 

gelegenheid te stellen de wethouder input mee te geven voor de uitgangspunten voor internationaal 

beleid voor de nieuwe Beleidsnota 2021 - 2026 van de gemeente Deventer, die in de eerste helft van 

2021 zal worden vastgesteld. 


