
Jaarverslag
corona en kansen 



Een 
historisch 
jaar

• Na 35 jaar wordt Vrijwilligers Centrale Deventer getransformeerd naar
Deventer Doet

• Het Coronavirus ontwricht de samenleving

• Verenigingen sluiten noodgedwongen de deuren. Vrijwilligers boven de 60 
haken af en verdwijnen uit beeld.

• Hyride werken doet zijn intrede

• Onvermoede vrijwilligerskrachten komen los bij Coronahulp

• Veel werk verzet door medewerkers Deventer Doet







Strategische 
Positionering als : 

- verbinder - partner in crisis

- alternatief voor 
gemeentelijke     

vraagstukken

- quick handling 
organisatie

- boven de partijen 
staan





Communicatie
Doelen 2020



Opdracht: 
Beter met je 

buren 
boosten



Opdracht: 
Naamswijziging

Opdracht: naamswijziging

Communicatieplan
Inventarisatie huisstijl
Tijdsplanning alle middelen
Briefing Pieter nieuwe huisstijl
Uitrollen nieuwe huisstijl 
Campagne nieuwe naam



• Door Corona werd de focus verplaatst. 
First things first.
Planning rond communicatie werd 
veranderd met aandacht voor de 
hulpacties
VCD zorgde voor wekelijkse Corona-
update gemeente
Thuiswerken wordt de norm
Kantoor ingericht volgens RIVM 
richtlijnen



Inspelen op actualiteit:

• Persberichten (site benoemen, telefooncentrale, 
overzicht)

• Kaart ‘Kan ik je helpen?’

• Via gemeente, sociale teams, nieuwsbrieven

• Led-schermen gemeentehuis

• Verhalen op social media en in krant





Intussen moest ook de transitie 
VCD naar Deventer Doet 

doorgang vinden



Alles moet om!

• Buitenkant gebouw

• Website

• Briefpapier, enveloppen, visitekaartjes

• Afsprakenkaart

• Social media: Facebook, LinkedIn

• Advertenties, raamvacatures

• Digitale ondertekening (visitekaartje)

• Deventer Doet-kaart

• Banner roll-up en pennen

• Folder Deventer Doet

• Nieuwsbrief

• Aanpassen uitingen projecten (mailadres, e.d.)



Prikkelen… 



Officiële start





Vrijwilligers en 
Actie
De resultaten 











coronapagina

1.5m survey

Webinar

Deventer Doet website vullen en 
klaar maken voor lancering

Webinar



77 87 44 1 9 12

17 15 15 39 42

374 koppelingen



Vrijwilligers en Aandacht
De resultaten 







Voorbereiding automaatje



En doorpakken!

• Overzichtspagina corona

• Webinars

• Bloemenactie

• Deventer Doet pas 

• Heel Deventer Doet



Veel 
exposure 
en Corona
hulp 
dankzij





Voortzetting eerste half jaar 
2021




