
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 PROMOTIERAPPORTAGE 
JAN - MEI 2022

https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/
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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 Delsing - 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 bij Concordia in
Enschede.

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.

Voor 1 december 2021 moesten alle aanvragen voor het evenement in oorspronkelijke vorm zijn
ingediend, zonder beperkende maatregelen. De adviescommissie van Hengelo Promotie en Stichting
Centrummanagement Hengelo heeft alle aanvragen behandeld en beoordeeld. Alle aanvragers hebben
inmiddels een terugkoppeling ontvangen. Bezoekers kunnen weer volop genieten van alle mooie
bestaande en nieuwe Hengelose evenementen. 

TOETSINGSKADER 2022

NAAR TOETSINGSKADER

AANGEVRAAGDE EN UITGEKEERDE BIJDRAGEN 
EVENEMENTEN JANUARI T/M MEI
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. 

LICHT
10 T/M 27 FEBRUARI

BAM! FESTIVAL
28 MEI

KRANG FESTIVAL
26 MEI

REURING IN DE STAD  
14 MEI

 € 14.250

 € 25.000

 € 10.000

€ 20.000

TOEGEKENDE
BIJDRAGE

TWENTSE LICHTPARADE
25 FEBRUARI - GEANNULEERD  € 1.614,90

NIEUWE AANVRAGEN 

RONDE VAN DE VIJVER
23 APRIL

BIJDRAGE STG.
CENTRUMMANAGEMENT
HENGELO

BIJDRAGE HENGELO
PROMOTIE

 € 600

TOEGEKEND
BEDRAG

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

KRANG FESTIVAL  € 5.000

BIJDRAGE

Investering in aankleding en decoratie van
het evenement

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. 

10 T/M 27 FEBRUARI
LICHT

23 & 24 APRIL
SHOPPING WEEKEND #1

€ 34.133,90

€ 3.142

 BIJDRAGE

Bijdrage voor organiseren van een volwaardige
activiteit met meerdere kwalitatief goede
LICHT objecten. 

Kosten eerste editie voor marketing

BIJDRAGE 
HENGELO PROMOTIE

BIJDRAGE STG.
CENTRUM-
MANAGEMENT HENGELO

€ 18.750 € 6.250

€ 1.211 € 403,90

€ 10.687,50 € 3.562,50

€ 10.000 € 0

€ 15.000 € 5.000

 € 600  € 0

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


 EVENEMENTEN
KENNISLOKAAL

Het doel van het KennisLokaal is overdracht van kennis en informatie op het gebied van evenementen.
Dinsdagavond 19 april was het eerste KennisLokaal van 2022. Deze kon gelukkig weer fysiek doorgaan
en dat zorgde voor een flink aantal deelnemers. Die avond werd er gesproken over de
promotiemiddelen van Hengelo Promotie en de spelregels rondom evenementen vanuit Gemeente
Hengelo.

LICHT HENGELO
Van 12 t/m 27 februari vond de eerste editie van LICHT plaats. Een initiatief dat deze keer nog
kleinschalig was opgezet vanwege de op dat moment geldende COVID-19 maatregelen. Organisatoren,
ondernemers, kunstenaars en culturele instellingen hebben door middel van techniek, projectie en kunst
het centrum van Hengelo twee weken lang in de schijnwerpers gezet.   

Gedurende deze twee weken konden bewoners en bezoekers een ronde maken langs zes verschillende
projecten, een verrassende verLICHTe winkelroute, LICHT sfeerobjecten en diverse bijzondere
uitgelichte items in de binnenstad. Bestond deze editie uit zes projecten, in de toekomst heeft Hengelo
Promotie de ambitie om LICHT uit te laten groeien tot een festival van formaat.

LICHT was een initiatief van Hengelo Promotie en werd mede mogelijk gemaakt door Stichting
Centrummanagement Hengelo, Gemeente Hengelo, Stichting Verrev, Trimotion, Tick Tick Boom,
Outside the Circle, Metropool|Poppodia van Twente, kunstenaar Peter Vink, Kids@thepark en
Dansstudio Move.  

MEER OVER LICHT

Gedurende evenement ruim 6.500 weergaven

2.500 plattegronden

ADVERTENTIE BEREIK SOCIAL
MEDIA

CIJFERS LICHT

146.801 personen hebben advertentie gezien
246.584 weergaven 

VERMELDING
DIGITALE SCHERMEN

AANTAL KEREN PAGINA LICHT
BEKEKEN

5 ledschermen aan de invalswegen

AANTAL PLATTEGRONDEN

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


(ONLINE) MARKETING & 
 COMMUNICATIE

AANT.
GEBRUIKERS

LINKEDIN

INSTAGRAM

AANT.
GEBRUIKERS

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. 

WEBSITE UITINHENGELO.NL

105.208

 2021

AANT.
SESSIES

142.510

De website uitinhengelo.nl is volledig gericht op de vrijetijdseconomie van Hengelo. Hier vind je
evenementen, uitjes, leuke tips en alle informatie over Hengelo. Waar we de afgelopen twee jaar een
daling zagen in de cijfers zien we, met name de laatste weken, een flinke stijging van het aantal
bezoekers. Vooral de agenda wordt weer goed bezocht.

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. 

NIEUWSBRIEF

AANTAL
ABONNEES 

2021 
VANAF MAART

626

 2022 (T/M EIND
MEI)

108.696

78.296

2022
T/M MEI

960

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

VOLGERS PER KANAAL

FACEBOOK

1.097

6.772

2.829

VOLGERS DEC
2021

VOLGERS T/M
MEI 2022

1.217

7.009

3.019

Onze focus met social media (met
name de kanalen Facebook en
Instagram) ligt op het zoveel mogelijk
genereren van traffic naar
www.uitinhengelo.nl.

WEBSITE HENGELOPROMOTIE.NL
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 procedure 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.  

1.280

 2021 
(VANAF JUNI)

AANT.
SESSIES

1.772

 2022
(T/M MEI)

1.150

801



(ONLINE) MARKETING & 
 COMMUNICATIE

AANTAL DEELNEMERS (WINKELS
& HORECAZAKEN)

TOTAAL AANTAL VERKOCHTE
KADOKAARTEN TOT EIND MEI
2022

6.567  kadokaarten 
totale waarde € 159.792

127 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 MEI
2022

3.643 kadokaarten 
totale waarde €85.182

OVERZICHT DEELNEMERS

EVENEMENTENCAMPAGNE
In mei zijn we gestart met een campagne om de evenementen in Hengelo lokaal en regionaal onder de
aandacht aan te brengen. Dit doen we door het inzetten van diverse middelen, on- en offline waar de url
www.uitinhengelo.nl centraal staat. Dit is de website waar men moet zijn voor alle evenementen (en
meer) in Hengelo. 

CENTERCOM ADVERTEREN

BUSRECLAME ADVERTEREN OP
SOCIALE MEDIA

ADVERTEREN HENGELO'S 
WEEKBLAD &

REDACTIONEEL

EVENEMENTENFLYER

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


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 THEMA VLOGS
SPECIAL OLYMPICS |
EVENEMENTEN/HENGELO
PROMOTIE | HART VAN
ZUID | WAARBEEK & OYFO
| ONTWIKKELINGEN
BINNENSTAD

KIJKJE IN DE KEUKEN
Maandag 7 maart vond de tweede 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. Dit keer waren we te gast in het FBK- stadion waar we een rondleiding kregen, meer te weten
kwamen over de Special Olympics en er vooruit gekeken werd naar 2022. 

DISPLAYS
Inmiddels zijn er 7 displays op verschillende locaties in
Hengelo 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. 

7 displays: Bibliotheek Stad & Hasseler Es, Stadhuis,
Schouwburg, Restaurant Bij Boenders, Oyfo en
Toeristisch Informatie Punt

In mei zijn we weer gestart met het maken en uitzenden van vlogs. De
focus ligt dit jaar op hergebruik van eerdere vlogs. In 2022 zullen er in
totaal 5 nieuwe vlogs opgenomen worden.  

TOERISTISCH INFORMATIE PUNT

260AANTAL
BEZOEKERS

2022
(T/M
MEI)

VERKOPEN INFOPUNT
MEEST VERKOCHT IN DE WINKEL

Hengelo Kadokaarten
Wandelkaarten
Badslippers

1.
2.
3.

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 

WEDEROPBOUWROUTE

(TOERISTISCHE) MIDDELEN

In 2013 bracht de Stichting Erfgoed Hengelo de Wederopbouwroute uit. Deze hebben
wij in 2022 opnieuw uitgebracht. De route gaat langs verschillende
wederopbouwpanden in het centrum van Hengelo en langs woonwijken van direct na
de Tweede Wereldoorlog. 

Afgelopen twee jaar hebben we flink geïnvesteerd in (nieuwe) toeristische middelen. Verschillende
wandel- en fietsroutes, een stadsplattegrond en het magazine Uit in Hengelo. Begin dit jaar hebben we
nog één nieuwe fietsroute uitgebracht. 2022 zal verder staan in het continueren en daar nodig
aanpassen van de huidige middelen. 

2021
(JAN-
DEC)

VLOGS BEKIJKEN

608

https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/
https://www.youtube.com/channel/UC7bwAYR7xF4LyMwBWjSJqXw/videos


CITYMARKETING-
PARTNERS H500

TOTAAL
AANTAL
LEDEN

AANTAL LEDEN

NIEUWE LEDEN

OPZEGGINGEN 

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. De eerste
bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, de tweede staat gepland. In het najaar staan er nog twee
bijeenkomsten op de agenda. 

2 MAART

DATUM BIJEENKOMST

Een inspirerende avond bij Grand Café & Boetiekhotel
De Verééniging met gastspreker Jan van Halst
85 deelnemers

10 JUNI Zijn we met de H500 aanwezig bij de opening
van de Special Olympics Nationale Spelen in het
FBK-Stadion. 

2022
(T/M MEI) 

105

18

5

LEDENOVERZICHT H500

https://hengelopromotie.nl/evenementen/financiele-bijdrage/
https://hengelopromotie.nl/h500/

