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2021 beloofde een jaar te worden waarin wij, samen met onze stadspartners, klaar waren om
volop uiting te geven aan de citymarketingvisie zoals in 2019 opgesteld samen met onze
stadspartners. In 2019 is de citymarketingvisie vastgesteld op basis van het Hengelose DNA
en de kernwaarden. De positioneringsrichting was bepaald om de stad zo goed mogelijk te
kunnen profileren op het gebied van vrije tijd. De onderscheidende kenmerken van Hengelo
en haar eigen identiteit stonden hierbij centraal. Samen met onze partners zetten we in op
zoveel mogelijk samenhang in activiteiten om hiermee de vastgestelde doelgroepen aan te
trekken en te behouden voor Hengelo.

Om deze samenhang te versterken is in 2020 het stadsmerk ontwikkeld. Het stadsmerk is de
visuele vertaling van het DNA, de kernwaarden en de positionering van Hengelo. Door telkens
op een eenduidige, consistente en herkenbare manier te communiceren versterken we onze
boodschap naar de doelgroep en wordt deze ook herkenbaar. Ook zorgt het stadsmerk voor
verbinding en trots tussen bewoners, bedrijven en andere stadspartners. Ondanks Covid-19
zijn we er met z’n allen in geslaagd om het proces van de ontwikkeling van het stadsmerk af
te ronden en de citymarketingvisie deels te vertalen naar strategie en middelen. 

Eind 2020 lag er een jaarplan om in 2021 volledig uitvoering te geven aan deze strategie,
maar weer gooide de pandemie roet in het eten. Het roer ging om en de focus lag met name
weer op het ondersteunen van onze ondernemers om zichtbaar te blijven tijdens de
pandemie. Met de uitrol van de ludieke campagne #dichtbijgenoegtebeleven zijn we erin
geslaagd om bewustwording voor de Hengelose vrijetijdsbestemmingen te creëren bij de
Hengeloërs. De boodschap dat er ook dichtbij genoeg te beleven was werd breed gedragen
en zorgde voor zichtbaarheid en vele, soms prikkelende, reacties. 

Ondanks dat we onze reguliere evenementen niet konden inzetten om het Hengelose profiel
te versterken (vanwege de toen geldende maatregelen) hebben we toch een aantal
evenementen kunnen organiseren. De Zomer Zandspeeltuin was een welkome afleiding voor
onze jongste Hengeloërs en zal een terugkerend onderdeel worden in de programmering.
Was het fysieke Modespektakel niet mogelijk, met de organisatie en Stichting
Centrummanagement Hengelo hebben we met het Shopping Weekend een mooi alternatief
georganiseerd welke voor herhaling vatbaar is.  

Dat bij onze ondernemers het maatschappelijk belang voorop staat,  hebben we gemerkt aan
het ledenaantal van onze businessclub H500. Het aantal (begrijpelijke) opzeggingen is
beperkt gebleven en doordat wij zelfs nieuwe leden hebben mogen verwelkomen is het totale
aantal gelijk gebleven. Vanwege corona konden wij onze reguliere programmering niet
helemaal invullen, maar hebben we onze leden toch weten te verrassen met ludieke acties en
interessante bijeenkomsten wanneer het wel mogelijk was. De bijeenkomst bij Hart van Zuid
gaat zelfs de boeken in als één van de beste bezochte bijeenkomsten ooit.

Ondanks de beperkingen kijken we terug op weer een productief jaar waarin we nagenoeg al
onze doelstellingen hebben behaald. We zijn trots op de daadkracht én veerkracht van ons
team, onze partners, ondernemers en Hengeloërs. We hebben met zijn allen bewezen ons
aan te kunnen passen aan de steeds wisselende situatie en gaan daarom 2022 met
vertrouwen tegemoet. 

In dit verslag vind je een uiteenzetting en bewijsvoering van de belangrijkste activiteiten van
Hengelo Promotie in 2021 en een financiële verantwoording.

VOORWOORD

H500

STADSMERK

HET ROER OM



Onze citymarketingvisie is om samen met
onze partners een positief imago van de

stad uit te dragen en hiermee de gewenste
doelgroepen aan te trekken. Wij vertellen

en laten zien hoe Hengelo zich
onderscheidt ten opzichte van omliggende
gemeenten. Hierbij staan de bewoner en

bezoeker centraal en wordt het
programma van Hengelo afgestemd op de

wensen van deze doelgroepen.

Citymarketing

Recreatie, Toerisme 
en Gastheerschap

Merkbeheer Stadspromotie
Wij vertellen en laten onze doelgroepen zien
wat Hengelo allemaal te bieden heeft op het
gebied van vrije tijd. Dit doen wij door online-
en offline communicatie en het ontwikkelen

van regionale on- en offline
marketingcampagnes. We adviseren onze

evenementen-organisatoren, ondernemers en
overige partners op het gebied van promotie
en bieden promotiemiddelen waarmee hun

activiteiten onder de aandacht worden
gebracht bij de doelgroepen.

ONZE KERNTAKEN

Met ons onderscheidend, divers en
toegankelijke evenementenaanbod versterken
wij de profilering van Hengelo. Wij faciliteren
en ondersteunen evenementen; zowel met

kennis als door het verstrekken van een
financiële bijdrage. Hiervoor hebben wij een

helder en transparant toetsingskader
ontwikkeld.

Met ons Toeristisch Informatie Punt in het
centrum van de stad zorgen wij ervoor dat onze

bezoekers zich welkom voelen. Maar ook
bewoners kunnen bij ons terecht voor

informatie en advies over onze 
veelzijdige stad.

Wij zorgen ervoor dat in alle onze
communicatie en uitingen de stad op een

dusdanige manier als merk wordt
neergezet dat de kernwaarden van

Hengelo tot uiting komen. Hierbij bewaken
wij de visuele identiteit behorende bij het
stadsmerk en proberen wij deze samen

met onze partners eenduidig door te
voeren in alle communicatie.

Evenementen

NAAR WEBSITE HENGELO PROMOTIE

Op de corporate website
www.hengelopromotie.nl is alle informatie
over de organisatie Hengelo Promotie te

vinden. 

Hengelo Promotie zorgt voor het versterken van het Hengelose profiel door een eenduidige,
constante en herkenbare werkwijze, communicatie en promotie. Onze focus ligt op het
aantrekken van meer bewoners en bezoekers die langer in de stad verblijven en daardoor
meer besteden. Daarnaast bouwen wij samen met onze partners aan het stadsmerk
Hengelo. Wij willen een verbinding leggen tussen de vitale (binnen)stad en haar bewoners
en bedrijven. Wij laten zien en vertellen onze doelgroepen wat de stad te bieden heeft. 

ORGANISATIE HENGELO PROMOTIE

https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/


Nienke Klein Wolterink
Coördinator Communicatie &

Marketing

Martine Fabels
Accountmanager Vrije Tijd &

Zakelijke Markt

Het vaste team van Hengelo Promotie bestond in 2021 uit 3,16 FTE. Hierbij zijn twee
medewerkers (1,61 FTE) werkzaam op marketing & communicatie, 0,77 FTE op
evenementen en 0,77 FTE op Toerisme, Vrije Tijd en de zakelijke markt. In 2021 zijn er voor
alle functies functieprofielen opgesteld en is besloten om wat betreft arbeidsvoorwaarden
het reglement van Marketing Oost te volgen. 

ONS TEAM

Monique Otto
Marketing Manager

Miriam Groothuis
Evenementen Coördinator

Stichting Hengelo Promotie heeft een bestuurder. De Raad van Toezicht fungeert als
klankbord voor de bestuurder, houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de
algemene gang van zaken binnen de stichting. 
 
Per 31 december 2020 is de heer J.A.A. Even afgetreden als lid van het toezichthoudend
orgaan. Zijn termijn verliep en hij was niet herbenoembaar. De positie van de heer Even is
ingevuld door mevrouw R. Burgman. Mevrouw Burgman is directeur-bestuurder bij het HOF
theater in Raalte.

Per 1 oktober 2021 is de Raad van Toezicht uitgebreid met de komst van de heer A.M.H.
Roolvink. De heer Roolvink was tot 1 april 2021 burgermeester in Grave.

BESTUUR / RAAD VAN TOEZICHT HENGELO
PROMOTIE

Maarten Schuurman
Bestuurder

Roswyde Burgman
Bestuurslid 

Kees Schafrat
Voorzitter

Lex Roolvink
Bestuurslid 



 EVENEMENTEN
We vinden het belangrijk dat onze Hengelose evenementen die passen bij ons DNA behouden blijven en
zich in de toekomst verder kunnen ontwikkelen. Ook geven we de ruimte aan nieuwe evenementen die
kunnen bijdragen aan het versterken van het Hengelose profiel. Hiermee bouwen we voort op het DNA,
de doelgroepen en positionering, die zijn vastgesteld door het college van B&W Hengelo. Het
toetsingskader gebruiken we om het evenementenaanbod te structureren en te komen tot de gewenste
programmering van evenementen die de bewijsvoering leveren voor de gekozen positionering en
aansluiten bij de doelgroepen. Hierbij leggen we de focus op de binnenstad, maar hebben we ook oog
voor de rest van Hengelo.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de budgetten voor evenementen van Hengelo Promotie en Stichting
Centrummanagement Hengelo (SCH) samengevoegd. Er hoeven dus geen afzonderlijke aanvragen
meer te worden gedaan, één aanvraag volstaat. Het budget vanuit de SCH wordt alleen aangewend voor
de binnenstad, hier zal de adviescommissie op toezien. De aanvragen worden behandeld door de
adviescommissie waarin een ruime vertegenwoordiging van beide partijen aanwezig zijn. Hengelo
Promotie is de coördinator van de aanvragen en verzorgt de correspondentie rondom de aanvragen. 

EÉN HELDER TOETSINGSKADER VOOR DE HELE STAD

NAAR TOETSINGSKADER

AANGEVRAAGDE EN UITGEKEERDE BIJDRAGEN EVENEMENTEN
Het budget voor financiële bijdragen bestaat uit een bijdrage vanuit de gemeente en een bijdrage van
Stichting Centrummanagement Hengelo. Een adviescommissie die bestaat uit leden van Hengelo
Promotie, Stichting Centrummanagement Hengelo, de sectoren cultuur, het bedrijfsleven en inwoners,
beoordelen de aanvragen en kennen al dan niet een bijdrage toe. Miriam Groothuis, onze Evenementen
Coördinator, coördineert deze aanvragen. 

GEANNULEERD  6- 14 MAART
BOEKENBALLADE

GEANNULEERD  13 MEI
KRANG FESTIVAL

GEANNULEERD  8 MEI
REURING IN DE STAD

GEANNULEERD  
DIVERSE EVENEMENTEN
STG. IN WORDING

BEOOGDE BIJDRAGE STG.
CENTRUMMANAGEMENT
HENGELO

GEANNULEERD  MAART
HENGELOS DICTEE

 € 525

 € 875

 € 3.000

€ 10.000

BEOOGDE BIJDRAGE
HENGELO PROMOTIE

 € 17.500

 € 700

 € 4.000

 € 656,25

 € 17.500

€ 12.500

TOE TE ZEGGEN
BEDRAG 2021

 € 175

 € 218,75

 € 1.000

€ 2.500

€ 0

GEANNULEERD  29 MEI
BAM! FESTIVAL  € 20.000  € 15.000  € 5.000

GEANNULEERD  05 JUNI
KORENFESTIVAL AMUSING
HENGELO

 € 11.500 € 8.625  € 2.875

GEANNULEERD  19 JUNI
HENG LOOSE  € 6.500  € 6.500 € 0

GEANNULEERD  23 SEPT
FBK SIDE EVENTS (ALLEEN
DUBBELE MIJL IS
DOORGEGEAAN)

GEANNULEERD  27 AUG
NACHT VAN HENGELO /
SUMMER SQUARE

 € 25.000  € 18.750  € 6.250

GEANNULEERD  27 - 29 AUG
HEERLIJK HENGELO

 € 15.000  € 10.000 € 5.000

GEANNULEERD  4 - 5 SEPT
KIDS@THEPARK  € 15.700  € 11.775 € 3.925

GEANNULEERD  12 SEPT
MODESPEKTAKEL  € 17.500 € 13.125 € 4.375

GEANNULEERD  18 SEPT
INDIA JAZZ FESTIVAL € 2.500 € 1.875  € 625

GEANNULEERD  OKTOBER
HALVE MARATHON € 500 € 375 € 125

11-28 NOV
SINTERKLAAS ACTIVITEITEN € 17.500  € 15.000  € 2.500

 2 JAN 2022
AUNI TOERNOOI € 1.500 € 1.500  € 0

€ 12.700 € 4.725
€ 6.300 is uitgekeerd aan

Dubbele Mijl

€ 1.575
Dubbele Mijl Dubbele Mijl

VERGOEDINGSKOSTEN VASTE LASTEN

SUMMER SQUARE

BAM! FESTIVAL

€ 21.883

BIJDRAGE

KIDS@THEPARK

MODESPEKTAKEL

BIJDRAGE HENGELO
PROMOTIE

BIJDRAGE STG. CENTRUM-
MANAGEMENT HENGELO

 € 16.412  € 5.471

€ 5.445 € 4.084 € 1.361

€ 2.100 € 1.575 € 525

€ 824 € 618 € 206

https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/
https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/


NIEUWE AANVRAGEN 

GEANNULEERD  22-25 SEPT
CONGRES ART BRUT BIENNALE

30 & 31 OKTOBER
SHOPPING WEEKEND

25 SEPTEMBER 2021
PRE GAMES 2021

11 SEPTEMBER 2021
750 JAAR HENGELO

BEOOGDE BIJDRAGE STG.
CENTRUMMANAGEMENT
HENGELO

GEANNULEERD  12 SEPT
FRANKY'S IJS KINDERDAG

 € 2.250

 € 1.400

 € 7.500

€ 2.500

BEOOGDE BIJDRAGE
HENGELO PROMOTIE

 € 8.800

 € 3.000

 € 7.500

 € 1.400

 € 6.600

€ 2.500

TOE TE ZEGGEN
BEDRAG 2021

 € 750

 € 0

 € 0

€ 0

€ 2.200

GEANNULEERD  10-24 DEC
KERSTMARKT

 € 10.000  € 7.500  € 2.500

GEANNULEERD  3 DEC - 11 JAN
SCHAATSBAAN

 € 15.000  € 10.000  € 5.000

INVESTERINGSFONDS
Voor eenmalige initiatieven of investeringen bij evenementen geldt dat er aanspraak gemaakt kan
worden op een bijdrage uit het Investeringsfonds. De onderstaande evenementen hebben daar in 2021
aanspraak op gemaakt en het bedrag uitgekeerd gekregen. 

MEER OVER INVESTERINGSFONDS

STICHTING VERREV

AUNI TOERNOOI  € 2.518

 € 15.000

BIJDRAGE

BRUISENDE BINNENSTAD
De Bruisende Binnenstad is een programmalijn vanuit het integrale actieplan voor een vitale Hengelose
binnenstad. Hengelo Promotie en SCH vormen de projectgroep en zijn verantwoordelijk voor activiteiten en
promotie om de binnenstad bruisend te houden. Vanuit de gemeente wordt hier €70.000 voor beschikbaar
gesteld. Het eerste halfjaar van 2021 zijn er vanwege de maatregelen geen activiteiten vanuit Bruisende
Binnenstad georganiseerd en vandaar ook geen kosten gemaakt. 

10 JULI T/M 22 AUGUSTUS
ZOMER ZANDSPEELTUIN

9 DECEMBER T/M 6 JANUARI
WINTERSFEERACTIE 

30 & 31 OKTOBER
SHOPPING WEEKEND

DECEMBER T/M  MAART 2022
VERLICHTING CENTRUM
(VERLICHTE WINTERSE EYE
CATCHERS)

14 JULI & 18 AUGUSTUS
KIDSWARENMARKT

€ 16.377

€ 765

€ 4.750

€ 10.000

 BIJDRAGE

€ 8.800 Kosten voor organisatie door Stg.
Modespektakel Hengelo

Zandbak is aangeschaft, een investering
voor de komende jaren. 
Ongeveer 1.600 bezoekers

120 kerstbomen met verlichting in de
binnenstad

40 kramen

4 verlichte elementen (beer op het bordes
en 4 bomen op andere plekken) in
binnenstad Hengelo. In 2020 betaald uit
budget Bruisende Binnenstad
2 nieuwe elementen geplaatst in 2022:
wensboom en verlichte boom bij stadhuis.
Kosten zijn gedragen door Stg.
Centrummanagement Hengelo

DECEMBER  
SCHAATSBAAN

€ 4.500 Vergoedingskosten na annuleren i.v.m.
lockdown

 EVENEMENTEN

Investering voor zeecontainers t.b.v.
duurzaamheid van verschillende activiteiten
komende jaren

Investering in crew kleding, beamer en laptop

KENNISLOKAAL

Het doel van het KennisLokaal is overdracht van kennis en informatie op het gebied van evenementen.
In 2021 was er vanwege COVID-19 helaas maar één KennisLokaal. Deze vond, online, plaats op
donderdag 11 maart 2021. Centraal stond vooral de situatie rondom evenementen en corona en
updates door de gemeente en Stichting Centrummanagement Hengelo.   

DECEMBER  
KERSTMIDDAG € 3.750 Bijdrage online kerstmiddag

https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/
https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/


(ONLINE) MARKETING & 
 COMMUNICATIE

De marketingcommunicatiemiddelen binnen Hengelo Promotie bestaan voor zo’n 30% uit offline uitingen.
70% richt zich op online marketingcommunicatie waarin de website uitinhengelo.nl centraal staat. Met
uitinhengelo.nl dragen we bij aan het positieve imago van de stad door te vertellen wat er in Hengelo
allemaal te zien en te doen is op het gebied van vrije tijd om zo bezoekers naar de (binnen)stad te
trekken. Het grootste deel van alle on- en offline marketingcommunicatiemiddelen en acties van Hengelo
Promotie zijn er op gericht om traffic te generen naar uitinhengelo.nl. Door de branding van het
stadsmerk Hengelo toe te passen zorgen we voor een eenduidige en herkenbare manier van
communiceren en dragen we bij aan het laden en versterken van het stadsmerk. 

Bezoeken: Zoveel mogelijk bezoekers vanuit
de doelgroepen naar de website trekken om
ze bekend te maken met de
vrijetijdsvoorzieningen in Hengelo. 
Boeien: De doelgroep prikkelen om het
aanbod op de website verder te bekijken door
te zorgen dat het aanbod aansluit op de
behoeften en wensen van de doelgroep. 
Binden: De doelgroep moet de website zien
als hét platform voor informatie over
vrijetijds�voorzieningen en deze telkens
raadplegen om te kijken wat er te zien en te
doen is in Hengelo

DOELEN

WEBSITE UITINHENGELO.NL

AANT.
GEBRUIKERS

2019

105.208

 2021
 

2020

113.391

AANT.
SESSIES 142.510 156.146 291.881

201.681

CIJFERS WEBSITE   
In de website cijfers is heel duidelijk de invloed van COVID-19 te zien. In 2019 waren het aantal sessies en
gebruikers hoog en zien we pieken op momenten dat er evenementen zijn. In 2020 en 2021 zijn de
meeste evenementen komen te vervallen en waren uitstapjes veel minder mogelijk. Daardoor zien we ook
een daling van het aantal bezoekers naar de website.

NIEUWSBRIEF
Sinds maart 2021 wordt maandelijks de
Uit in Hengelo nieuwsbrief verzonden.
Met de nieuwsbrief houden wij onze
abonnees op de hoogte wat er allemaal te
doen is Hengelo en delen wij het laatste
nieuws. Ook in de nieuwsbrief staat de
website centraal, je wordt doorgeleid naar
een pagina op de website.  

CIJFERS

AANTAL
INSCHRIJVINGEN

2021 
(START MAART)

626

GEMIDDELD
OPEN RATE

58%

CLICK TO OPEN
RATE 28%
(aantal keren dat vanuit
nieuwsbrief is doorgeklikt, zegt iets
over de inhoud)

(% ontvangers die de nieuwsbrief
openen)

34,15% is gemiddeld
volgens de E-mail
Benchmark 2021)

12,11% is gemiddeld
volgens de E-mail
Benchmark 2021)

Eind 2020 ging de webshop live met alleen
Hengelo Kado. Inmiddels is het assortiment
uitgebreid en zijn ook wandel- en
fietsroutenetwerkkaarten, arrangement Smaak
van Hengelo en verschillende Hengelo producten
via de webshop te koop. 

WEBSHOP CIJFERS

HENGELO KADO

AANTAL 
VERKOCHT

196

KERSTTRUI 68

ARRANGEMENT
SMAAK VAN HENGELO

31

WANDEL &
FIETSKAARTEN

64

HENGELO SLIPPERS

20

HENGELO CAP 4

PRODUCT

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

NEEM EEN KIJKJE IN WEBSHOP

https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/
https://uitinhengelo.nl/aanmelden-voor-de-nieuwsbrief
https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/
https://webshop.uitinhengelo.nl/


(ONLINE) MARKETING & 
 COMMUNICATIE

RATE
FACEBOOK

BEREIK
FACEBOOK

AANT.
GEBRUIKERS

VOLGERS PER KANAAL

ORGANISCH BEREIK PER KANAAL
Organisch bereik: het aantal personen bij wie een onbetaald bericht van de pagina is weergegeven op hun scherm. 

ENGAGAMENTRATE 
Engagamentrate: hoe betrokken zijn de volgers.
Hoe hoger, hoe groter het bereik. Deze KPI
gebruiken we sinds 2021 voor de kanalen
Facebook en Instagram.

RATE
INSTAGRAM

5,3%

1,5%

 2021

2019

BEREIK
INSTAGRAM

1.223.000

238.600

 2021
 

2020

991.000

129.776

BEREIK
LINKEDIN 117.800 98.652 54.054

744.314

59.839

LINKEDIN

INSTAGRAM

%

FACEBOOK

1.097

6.772

2.829

VOLGERS DEC
2021

VOLGERS DEC
2020

860

6.519

2.450

 + 27,6%

+ 3,9%

+ 15,5%

Op onze social media kanalen Facebook, Instagram en LinkedIn delen we dagelijks leuke nieuwtjes,
mooie foto's, evenementen en andere berichten over Hengelo. Hiermee willen we laten zien wat er
allemaal te zien en te doen is in Hengelo.

SOCIALE MEDIA

CIJFERS WEBSITE  HENGELOPROMOTIE.NL 

WEBSITE HENGELOPROMOTIE.NL

1.280

 2021 
(VANAF JUNI)

AANT.
SESSIES 1.772

Eind mei ging de corporate website www.hengelopromotie.nl online. Waar de website uitinhengelo.nl is
gericht op de vrijetijdseconomie, is de corporate website gericht op de organisatie Hengelo Promotie.
Onder andere vind je hier de aanvraag voor de financiële bijdrage evenementen, alles over de H500 en
informatie van/over Hengelo Promotie als organisatie.  

 De naam Hengelo Promotie wordt alleen gebruikt voor corporate communicatie.  

Gemiddelde ligt
tussen 1 en 3 %

Gemiddelde ligt 
rond 5%

SOCIAL MEDIA MONITORING 
Sinds 2021 werken wij met een social media
monitoring tool genaamd Coosto. Met deze tool
kunnen wij efficiënter social media inzetten en krijgen
we inzicht in statistieken en meer resultaat uit onze
content. Zo kunnen we nog professioneler werken en
inspelen op behoeften van onze doelgroep. 

@uitinhengelo.nl @uitinhengelo.nl HengeloPromotie

https://www.facebook.com/uitinhengelo.nl
https://www.instagram.com/uitinhengelo.nl/
https://www.linkedin.com/company/13053536/admin/


(ONLINE) MARKETING & 
 COMMUNICATIE

UITGAAN, ETEN &
DRINKEN

KUNST,
CULTUUR EN

ERFGOED

KINDEREN EN
FAMILIE

WINKELEN

WANDELEN,
FIETSEN EN

NATUUR 

Gedurende de looptijd van de campagne stonden vijf thema's wisselend in de schijnwerpers. Met
contradicties werd, met een knipoog, aandacht gevraagd voor de vrijetijdsvoorzieningen in Hengelo. 

CAMPAGNE #DICHTBIJGENOEGTEBELEVEN

Drie keer een Hengelo Kado kadokaart ter
waarde van €100,-
Een Hengelo Instax Polaroid camera 
De hoofdprijs: een geheel verzorgde citytrip in
eigen stad mede mogelijk gemaakt door
verschillende Hengelose partners

Er konden verschillende prijzen gewonnen worden:Aan de campagne was ook een winactie
gekoppeld. Aan Hengeloërs werd gevraagd
om zelf een ludieke ‘toeristen polaroid-foto’ te
maken van hun eigen favoriete hotspot.
Hiervoor was een speciaal polaroid frame
ontwikkeld die in mei op de deurmat viel bij
alle Hengelose huishoudens. Ook kan men dit
frame uploaden via de website of ophalen bij
Hengelo Promotie. 

WINACTIE PRIJZEN

in 2021 hebben we een grootschalige campagne uitgerold in samenwerking met onze stadspartners.
Eén van de doelen van deze campagne was het creëren van awareness voor www.uitinhengelo.nl.
Hengelo Promotie heeft aan drie Hengelose marketingbureaus gevraagd een voorstel te doen voor een
campagne waarmee de vrijetijdsvoorzieningen van Hengelo op een ludieke en verrassende manier in de
etalage worden gezet. De uiteindelijke keuze voor Hardt is gemaakt door een commissie samengesteld
uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren zoals gemeente, horeca, centrummanagement,
cultuur en Hengelo Promotie.  De campagne kreeg veel media aandacht, zowel positief als negatief.
Hiermee hebben we het doel 'awareness creëren voor uitinhengelo.nl' behaald. Want je bent pas
interessant als er over je geschreven wordt, positief of negatief. 



(ONLINE) MARKETING & 
 COMMUNICATIE

MEDIA CAMPAGNE

AANTAL CENTERCOM BORDEN

Gedurende campagne ruim 4.500
paginaweergaven

215 borden verdeeld over 6 rondes
verspreid tijdens de campagne in Hengelo

VERSPREIDING HANGERS
AANTAL VIA WEEKBLAD EN
ONDERNEMERS

CIJFERS CAMPAGNE

33.000 deurhangers via
weekblad
7.000 bij ondernemers

STOEPSTICKERS

AANTAL WEERGAVEN PAGINA
WINACTIE EN CAMPAGNE

De campagne kreeg veel media aandacht, zowel negatief als positief. In verschillende kranten en op
diverse websites werd er geschreven over deze campagne. 

150 stoepstickers door de binnenstad



(ONLINE) MARKETING & 
 COMMUNICATIE

In november en december hebben wij een sfeercampagne gelanceerd die in het teken stond van het
najaar: herfst, winter en de feestdagen. Het oorspronkelijk idee was om dit groter in te zetten rondom de
kerstmarkt en schaatsbaan. Helaas kon dit vanwege oplopende besmettingscijfers en nieuwe
maatregelen niet doorgaan. In plaats daarvan werd het een kleinere sfeercampagne die vooral online
gericht was. 

SfEERCAMPAGNE NAJAAR

Op Facebook werd negen weken lang
wekelijks een sfeerbeeld gedeeld,
passend bij het najaar / winterseizoen.
Aan elke bericht was een blog gekoppeld
die zorgde voor traffic naar
www.uitinhengelo.nl.

Samen met Hengelose ondernemers en
horeca hebben we de beelden ontwikkeld. 

Lekker! Pepernoten | Lekker! Stoofpotje |
Tijd voor...Sneeuwpret | Eindelijk!
Schaatsen | Eindelijk! Kerstversiering | Tijd
voor...Warme sjaals | Lekker!
Chocolademelk | Eindelijk! Bokbiertje | Tijd
voor...Frisse neus

THEMA'S

VLAGGEN
Een ander onderdeel van de campagne waren 100 vlaggen verspreid over de binnenstad waarop
ook de negen verschillende thema's terugkwamen. 

Voor de gemeente Hengelo hebben we in april 2021 een onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor een
Oud & Nieuwfeest in de binnenstad van Hengelo. Dit onderzoek werd uitgevoerd door middel van een
enquête en breed onder de aandacht gebracht bij alle inwoners van Hengelo. Via
www.uitinhengelo.nl/oudennieuw2021 was alle informatie en een link naar de enquête beschikbaar.

UITKOMSTEN

ONDERZOEK OUD & NIEUWFEEST

NAAR UITKOMSTEN

https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/
https://uitinhengelo.nl/oudennieuw2021
https://drive.google.com/file/d/1IeomLEwTzxPmPV-5qcExpa6yAvYykgDk/view?usp=sharing


(ONLINE) MARKETING & 
 COMMUNICATIE

AANTAL DEELNEMERS (WINKELS
& HORECAZAKEN)

TOTAAL AANTAL VERKOCHTE
KADOKAARTEN TOT EIND
DECEMBER 2022

6.395  kadokaarten 
totale waarde € 154.292

125 deelnemers Hengelo Kado

HENGELO KADO
Om de lokale ondernemer te ondersteunen is eind 2020  Hengelo Kado geïntroduceerd. Wij zochten een
krachtig middel om bewoners en bedrijven te stimuleren om lokaal te kopen. Hengelo Kado was de
eerste digitale kadokaart in Twente en kan alleen bij Hengelose ondernemers ingewisseld worden. Dat is
ook de kracht van dit concept. Omdat de kosten gedragen worden door Hengelo Promotie, SCH,
Gemeente en Provincie Overijssel betalen de deelnemers geen commissie of abonnementskosten. 

CIJFERS

TOTAAL AANTAL INGELEVERDE
KADOKAARTEN TOT EIND
DECEMBER 2022

MIDDELEN
Voor het stimuleren van de verkoop van Hengelo Kado hebben wij in 2021 een aantal (nieuwe) middelen
ingezet, met name rondom de feestdagen:

Twee advertenties op social media rondom de feestdagen
Campagne Hengelo Kado op social media, waarbij we gebruikt maakten van foto's van aangesloten
ondernemers
Winactie; hiermee werd gestimuleerd om de Hengelo Kadokaart in te leveren (vanwege lockdown is
deze winactie eerder gestopt)
Toonbankdisplay bij deelnemers 
CenterCom campagne
Advertenties in Hengelo's Weekblad rondom de feestdagen
Redactioneel Hengelo's Weekblad
Vermelding Hengelo Kado op ledschermen invalswegen

BEREIK SOCIAL MEDIA
CAMPAGNES 51.828 mensen bereikt 

2.114  kadokaarten 
totale waarde €59.045



RECREATIE, TOERISME &
GASTHEERSCHAP

Met ons Toeristisch Informatiepunt in het centrum van de stad zorgen wij ervoor dat onze bezoekers
zich welkom voelen. Maar ook bewoners kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over onze
veelzijdige stad. Daarnaast is Martine Fabels als Accountmanager Vrije Tijd & Zakelijke Markt het
aanspreekpunt voor de toeristische partners in Hengelo en Twente Marketing. Samen werken we aan
een gevarieerd aanbod van promotiematerialen om zoveel mogelijk bezoekers (en bewoners) naar
Hengelo te trekken. 

(TOERISTISCHE) VLOGS

TOTAAL AANTAL VLOGS

TOTAAL AANTAL
VIDEOWEERGAVEN SOCIALE
MEDIA

TOTALE BEREIK FACEBOOK

THEMA VLOGS
BECKUM & OELE |
WINKELEN | KINDEREN |
KASBAH | FIETSEN |
INDUSTRIEEL ERFGOED |
WEDEROPBOUW |
STREET ART | WEUSTHAG
|ONTWIKKELINGEN
BINNENSTAD

10 afleveringen 

KIJKJE IN DE KEUKEN
Op maandag 19 april vond de eerste editie van 'Kijkje in de Keuken' plaats. Een bijeenkomst voor
(toeristische) ondernemers in Hengelo, waar we jaarlijks een kijkje nemen bij een van de trekpleisters in
Hengelo. In deze eerste editie waren we in het Weusthagpark. Met 5 partners was er een coronaproof
wandeling uitgezet door het park langs de verschillende locaties: Woods, Heemtuin, Beleefbos,
Kinderboerderij en Combibaan. Daarnaast ontvingen de aanwezige partners de nieuwe
promotiemiddelen. 

42.394 bereikte mensen

49.531 keer weergegeven op
een beeldscherm

DISPLAYS
Eind 2021 zijn er op verschillende locaties in Hengelo
displays geplaatst. In deze displays is Hengelo informatie
te vinden, denk aan routes, plattegrond en andere
informatie. Op deze manier kunnen we de bewoners en
bezoekers nog beter van informatie voorzien. 

6 displays: Bibliotheek, Stadhuis, Schouwburg,
Restaurant Bij Boenders, Oyfo en Toeristisch
Informatie Punt
Nog te plaatsen 2 



Het Toeristisch Informatie Punt
was vanwege de verschillende
lockdowns afgelopen twee jaar
meerdere keren gesloten. 

TOERISTISCH INFORMATIE PUNT

608AANTAL
BEZOEKERS

2021 2020 

972

ARRANGEMENTEN

RECREATIE, TOERISME &
GASTHEERSCHAP

VERKOPEN INFOPUNT
MEEST VERKOCHT IN DE WINKEL

Routenetwerkkaarten
Kersttruien
Badslippers
Koekjes (Hengeloertjes)
Hengelo mok

1.
2.
3.
4.
5.

AANTAL KEREN GEBOEKT

Kedeng Kedeng: 7x geboekt
Smaak van Hengelo: 10x geboekt

Het Toeristisch Informatie Punt is de plek voor advies voor een bezoek aan onze stad. Maar ook voor
allerlei vragen van de inwoners zelf. Bij het Toeristisch Informatie Punt vind je wandelingen, fietsroutes,
netwerkkaarten Twente en folders van toeristische bezienswaardigheden. Het infopunt wordt op
zaterdagen bemand door vrijwilligers. 

BEZOEKERSAANTALLEN 

ROUTES

STADSPLATTEGROND HENGELO

KINDERKAART

ARRANGEMENTEN

In 2020 waren een aantal (toeristische) middelen al in een nieuw jasje gestoken zodat ze beter
aansloten bij het stadsmerk. Dat hebben we in 2021 doorgetrokken en daarnaast ook nieuwe middelen
ontwikkeld. 

(TOERISTISCHE) MIDDELEN

Samen met gemeente Hengelo is een nieuwe stadsplattegrond van Hengelo
ontwikkeld. Op de kaart is een straatnamenregister te vinden en een overzicht van de
bezienswaardigheden in Hengelo. Naar deze kaart was afgelopen jaren veel vraag en
samen met gemeente Hengelo is gekeken hoe we dat gezamenlijk invulling konden
geven. 

In samenwerking met Visit van Hof van Twente, en Haaksbergen Promotie heeft
Hengelo Promotie een kinderkaart ontwikkeld. Op deze kinderkaart staan alle Twentse
pareltjes voor kinderen vermeld. Een mooie samenwerking in Twente verband.

Nadat wij in 2020 de eerste routes hebben aangepast naar het stadsmerk, zijn begin
2021 alle routes aangepast. Ook zijn er nieuwe wandel - en fietsroutes ontworpen:
een Street Art Route,  Tuindorpwandeling en een Zoutfietsroute. Zo is het aanbod
verder uitgebreid en wordt er ingespeeld op de behoefte van bezoekers. 

Hengelo Promotie heeft, in samenwerking met verschillende partners, twee
arrangementen samengesteld. Het eerste arrangement, Kedeng Kedeng (spoorfietsen)
is in een nieuw jasje gestoken. Een arrangement waarbij je kan spoorfietsen met lunch
of diner bij eetcafé De Blauwe Engel. 

Daarnaast is het culinaire fietsarrangement De Smaak van Hengelo geïntroduceerd.
Een fietsroute langs de rand van Hengelo waar men onderweg bij drie
horecagelegenheden (Woods, Restaurant Bij Boenders en de Twentse Bierbrouwerij)
een gerecht krijgt.  



MERCHANDISE

MERKBEHEER

Om het merk 'Hengelo' nog beter in de markt te zetten en zichtbaarder te laten zijn hebben we afgelopen
jaar verschillende producten op de markt gebracht. Zo zijn Hengelo badslippers, cap en een kersttrui
ontwikkeld. Deze worden zowel in de winkel van Hengelo Promotie als via de webshop verkocht.

Wij zorgen ervoor dat in alle onze communicatie en uitingen de stad op een dusdanige manier als merk
wordt neergezet dat de kernwaarden van Hengelo tot uiting komen. Hierbij bewaken wij de visuele
identiteit behorende bij het stadsmerk en proberen wij deze samen met onze partners eenduidig door te
voeren in alle communicatie.

BEELDBANK

Hengelo heeft prachtige en unieke plekjes, gebouwen, winkels en mensen. Deze brengen wij graag
samen met onze partners in beeld. Daarom is het belangrijk dat hier goede foto’s voor worden gebruikt.
Wij hebben een selectie gemaakt van foto’s die vrij gebruikt mogen worden en die het beeld weergeven
van Hengelo zoals wij dat zien. 

Het vrijetijdsaanbod van Hengelo dragen we op een krachtige manier uit. Dit doen we door Hengelo neer
te zetten als merk. Het stadsmerk is de visuele ver�taling van het DNA, de kernwaarden en de
positioneringsrichting van Hengelo. Door telkens op een eenduidige, consistente en herkenbare manier
ons verhaal te vertellen, versterken we onze boodschap naar de doelgroepen en wordt deze ook
herkenbaar. Ook zorgt het stadsmerk voor verbinding en trots onder de be�woners, bedrijven en andere
stadspartners. Het laden van een stadmerk kost tijd maar langzaam zien we de bewustwording,
interesse én trots groeien.

NAAR BEELDBANK

BRANDBOOK
Wij willen graag dat zoveel mogelijk partners gebruik maken van het stadslogo en bijbehorende
elementen. Het logo is immers van de stad en mag gebruikt worden door iedereen die een positieve
binding heeft met Hengelo. Hoe breder verspreid, hoe herkenbaarder het wordt voor de doelgroepen. Wel
houdt Hengelo Promotie oog op het gebruik van het logo en de overige stijlelementen. Hiervoor hebben
we een handleiding ontwikkeld; het brandbook. Hierin vind je de regels en richtlijnen met betrekking tot
het gebruik van het stadslogo. Het brandbook is op te vragen bij Hengelo Promotie.
 

https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/
https://hengelopromotie.nl/stadsmerk/beeldbank/


CITYMARKETING-
PARTNERS H500

TOTAAL
AANTAL
LEDEN

91

AANTAL LEDEN 

NIEUWE LEDEN

OPZEGGINGEN 

18

10

2020 2019

85

4

25

2021 

3

92

6

De H500 is het zakelijke initiatief van Hengelo Promotie. Trotse en betrokken ondernemers die Hengelo
een warm hart toe dragen zijn lid en investeren jaarlijks 500 euro. Daarmee leveren ze een bijdrage aan
(nog) meer evenementen en meer levendigheid in de stad. Hun bijdrage wordt naast evenementen ook
besteed aan andere (citymarketing) projecten in Hengelo. Door hun lidmaatschap zijn de ondernemers
maatschappelijk betrokken bij Hengelo. 

BIJEENKOMSTEN H500 
Voor de leden van de H500 worden regelmatig inspirerende bijeenkomsten op bijzondere locaties
georganiseerd. Op deze manier kunnen ondernemers elkaar ontmoeten en netwerken. Vanwege de
beperkende maatregelen zijn er 2021 maar twee fysieke bijeenkomsten geweest. 

27 JUNI
ARRANGEMENT

DATUM BIJEENKOMST

DECEMBER
KERSTTRUIEN

Leden mochten als eerste het nieuwe
arrangement Smaak van Hengelo uitproberen.
60 deelnemers

Omdat de geplande bijeenkomst in december
niet door kon gaan, heeft Martine bij alle leden
een kerstrui gebracht. 

25 OKTOBER
HART VAN ZUID

Bijeenkomst waarin Hart van Zuid centraal stond
en de leden op de hoogte werden gebracht van
alle nieuwe ontwikkelingen. We namen een kijkje
bij verschillende locaties. 80 deelnemers

BEDRIJFSBEZOEKEN H500 
Martine bezoekt wekelijks (indien de corona maatregelen dit toelaten) nieuwe en bestaande H500
leden. Foto's en een stukje tekst van dit bezoek worden gedeeld op onze social media kanalen. 



FINANCIËLE 
 VERANTWOORDING

Stichting Hengelo Promotie ontving in 2021 een subsidie ontvangen van € 405.387. Daarnaast is er 
€ 65.000 opgenomen uit de in 2020 gevormde bestemmingsreserve. Basis vormt het jaarplan 2021
waarin de activiteiten beschreven staan. De activiteiten zijn toegelicht in deze rapportage. 

Naast de algemene subsidie (en de opname van de bestemmingsreserve) bestaan de inkomsten van
stichting Hengelo Promotie uit financiële bijdragen van H500 leden en winkel en webshop verkopen. In
2021 kwam stichting Hengelo Promotie niet in aanmerking voor steunmaatregelen vanuit de
rijksoverheid. 

SUBSIDIE
ALGEMEEN 489.033

OPNAME
BESTEMMINGS
RESERVE

BIJDRAGE
H500

0

35.700

2020 2019

374.652

35.000

0

2021 

38.857

405.387

65.000

VERKOPEN
WINKEL &
WEBSHOP

CORONA
SUBSIDIE

21.816 17.751 10.683

0 12.500 0

In de subsidiebeschikking is € 200.000 bestemd voor rechtstreekse bijdrage aan evenementen
organisaties. 

EVENEMENTEN 41.644

BRUISENDE
BINNENSTAD 46.521

2020 2019

171.000

0

2021 

79.711*

51.102

*Er is € 25.539 aan voorbereidingskosten uitgekeerd aan evenementen die niet door gingen, maar wel
(voorbereidings) kosten hadden gemaakt. Daarnaast is er € 18.046 beschikbaar gesteld (en uitgekeerd)
via het investeringsfonds van stichting Hengelo Promotie. 

De overige uitgaven van stichting Hengelo Promotie zijn onderdeel van de jaarrekening van stichting
Hengelo Promotie. 

UITGAVEN

NETTO OMZET


