A. Actielijst met concrete nieuwe acties voor Deventer Internationaal 2015-2020
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Acties

Wie pakt/ pakken dit op?

Lopend of nieuw

Strategische index met gegevens over de internationale relaties vanuit Deventer. Deze
basisgegevens kunnen iedereen dynamisch aanvullen en analyseren. En er zelf iets mee
doen, al dan niet in verbinding met anderen. Bv:
 Deventer krachtiger maken, zodat bedrijven in Deventer blijven of komen
 Toevallige ontmoetingen organiseren tussen internationale personen
Start Deventer Export Vereniging (van, voor, door bedrijven). Doel is export stimuleren
voor Deventer bedrijven. Hieronder vallen ook:
 Export Development Programma (trainee programma voor internationaal commerciële
studenten bij bedrijven in de regio)
 Internationale Start Up Challenge (buitenlandse Saxion studenten starten eigen bedrijf)
3a. Een driejarenprogramma opstellen, waarin de presentatie van Deventer, de
Handelsmissies en de Jeugd een plek krijgen (Hanzedagen, Economische Wirtschaft,
Jugend Hanze).
 Voor 2015 Estland, 2016 Bergen en met als climax 2017 Nederland/Kampen:
 Presentatie geven tijdens Hanzedagen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid
in Deventer. Kruispunt van logistiek in Europa.
 Etty Hillesum jongeren binden aan de Jugend Hanze, uitwisselingen organiseren
tussen middelbare scholieren (‘Hanzeschool Family’), debat voeren over Europese
en/of mondiale onderwerpen en onderzoeken uitvoeren voor bedrijven in Hanzesteden.
3b. De Nieuwe Hanze (o.a met Cleantech als rode draad de aloude relatie in
Hanzeverbond vernieuwen)

Gemeente Deventer (Robin Hartogh
Heys)

Nieuw

Witteveen + Bos (Harry Webers)

Nieuw

3c. Handelsmissie(s) organiseren, bijvoorbeeld naar Hanzesteden
Nieuwe impulsen voor het Connect programma (studenten ondernemend ontwikkelen en
behouden voor de regio):
 stages via internationaal opererende bedrijven, zoals Promens
 uitwisselingsprogramma tussen studenten uit Deventer en Japan (Krehalon)
 pilot waarbij mensen van Sallcon een internationale werkervaring opdoen en daarbij
gekoppeld worden aan internationale studenten
 buddy-project tussen internationale studenten en DKW leden
Inrichten van een (virtueel) International office Deventer

Rabobank Salland (Ed den Besten)
Saxion (Chris van den Borne)

Nieuw
Nieuw

MKB Deventer (Harold Viscaal) en
Nieuw, start in
Saxion Lectoraat "SMEs in International januari 2015 bij 20Business" (Louise van Weerden)
jarig bestaan van
MKB
Gemeente Deventer (Andries
Heidema),

Nieuw

VVV Deventer (Hein te Riele),
DKW (Jeroen Kroeze),
Etty Hillesum Lyceum (Marc van den
Hoogen)

Gemeente Deventer (Andries Heidema
/ Robin Hartogh Heys)
Studenten en middelbare scholieren betrekken bij de projecten van Deventer Internationaal Etty Hillesum Lyceum (Marc van den
Hoogen)

Nieuw
Nieuw
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