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Kroon op samenwerking



De Regio Zwolle staat voor een ideale infrastructuur voor groei. De centrale ligging 
en bereikbaarheid voor binnen- en buitenland, het hoog opgeleide arbeidspotentieel 
en de nuchtere moraal van de inwoners vormen een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
De hands-on samenwerking tussen overheid, organisaties en onderwijs is ingericht 
om het bedrijfsleven optimaal te faciliteren tot economische groei. De sterke wil 
tot samenwerken in de Regio Zwolle is kenmerkend en wordt met een bestuurlijke 
samenwerking tussen 20 gemeenten als toonaangevend in Nederland gezien. 
De Regio Zwolle is 3e economische Topregio van Nederland.

Kroon op samenwerking
Koningsdag 2016 vond plaats in Zwolle. Met de Parade op de Grote Markt werd de 
kracht van samenwerking in de Regio Zwolle mooi in beeld gebracht. 
Een aantal Regio Zwolle Events in 2016 stonden in het teken van ‘Kroon op 
samenwerking’, met een knipoog naar Koningsdag.

Wat is er in 2016 nog meer gebeurd in Regio Zwolle? De feiten op een rijtje.

Jaarverslag 2016 Regio Zwolle

Samen met alle partners in de Regio Zwolle geven we in dit jaarverslag 2016 
een terugblik op onze activiteiten



 Koningsdag 

Zwolle kijkt terug op een geweldig bezoek van de Oranjes. Onder grote belangstelling 
hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima Koningsdag meegevierd in 
de Overijsselse provinciehoofdstad. De stad stond helemaal in het teken van het 
Koninklijk bezoek. Met de Parade op de Grote Markt werd de kracht van samenwerking 
in de Regio Zwolle mooi in beeld gebracht.
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-koningsdag/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-koningsdag/


 Proeftuin Regio Zwolle 

Samen met de provincie Overijssel 
heeft de Regio Zwolle een landelijke 
pitch gedaan om als proeftuin te 
dienen naar aanleiding van het 
hieronder vermelde rapport ‘Maak 
Verschil’. Vanaf het najaar onderzoekt 
de regio samen met het Rijk, IPO en 
VNG hoe de regionaal-economische 
samenwerking versterkt kan worden. 

In de Regio Zwolle staat daarbij 
de vraag centraal:
Hoe kan de regio haar lichte en 
flexibele vorm van samenwerken 
behouden en tegelijkertijd meer 
slagkracht (bestuurlijke, financieel, 
organisatorisch) creëren.

Samen met regionale vertegenwoordigers van ondernemers en onderwijs is daarbij 
gekozen voor de volgende onderzoeksgebieden: human capital, ruimtelijke regionale 
agendavorming en effectief regionaal samenwerken. De uitkomsten zullen in maart 
2017 worden gepresenteerd en samen met de resultaten van de 5 andere landelijke 
proeftuinen worden meegenomen in een advies aan het volgende kabinet.
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-proeftuin-regio-zwolle/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-proeftuin-regio-zwolle/


 Maak Verschil 

De Regio Zwolle heeft een mooie vermelding gekregen in de rapport van de 
Studiegroep Openbaar bestuur. In dit rapport is in opdracht van het kabinet 
onderzocht of Nederland economische groei laat liggen omdat de inrichting en 
werkwijze van het openbaar bestuur niet optimaal georganiseerd is.
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-maak-verschil/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-maak-verschil/


 Wegen naar de toekomst 

In 2016 heeft een groep 
betrokken burgemeesters 
het initiatief genomen om 
het thema bereikbaarheid 
weer op de agenda van de 
Regio Zwolle te zetten. Met 
het rapport ‘Wegen naar de 
toekomst – op weg naar een 
bereikbare Regio Zwolle´ - is 
de aanzet gegeven om alle 
knelpunten in onze regio 
in beeld te brengen. Peter 
Snijders (burgemeester 
Hardenberg) is aangewezen 
als bestuurlijk trekker voor 
de regio. Op de valreep zijn 
er in 2016 overigens nog 
mooie successen geboekt 
voor de N35 en de N50. De 
derde prioriteit, dichtslibben 
A28, zal in 2017 op de 

agenda komen nadat het Rijk de Nationale Markt en Capaciteiten Analyse (NMCA) 
heeft afgerond. Er zijn afspraken gemaakt om dit thema als regio de komende jaren 
op te pakken zowel ambtelijk als bestuurlijk. Er is met alle provincies en de Economic 
Board Regio Zwolle overleg geweest voor effectieve samenwerking.
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-ontwikkelingen-bereikbaarheid/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-ontwikkelingen-bereikbaarheid/


 Governance en financiering

 Start Regiegroep

 Bestuurlijk Regionaal Kernteam

 Jaarrekening Regio Zwolle 2016

 Provincies

 Regio Zwolle in Global Parliament of Mayors

 Werkplan Economie

 Sociale Innovatie

 Netwerkbijeenkomst met Kamerleden

 Twee Regio Zwolle Dagen 

 Open Days Brussel

 Port of Zwolle

 Werkbedrijf Regio Zwolle

 Talentenregio

 Bijeenkomsten Omgevingswet

 Project Bewust Verlichten

Meer over de bestuurlijke samenwerking
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-governance-en-financiering/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-governance-en-financiering/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-start-regiegroep/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-bestuurlijk-regionaal-kernteam/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-jarrekening-2016/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-provincies/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-regio-zwolle-in-global-parliament-of-mayors/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-werkplan-economie/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-sociale-innovatie/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-netwerkbijeenkomst-met-kamerleden/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-twee-regio-zwolle-dagen/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-open-days-brussel/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-port-of-zwolle/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-werkbedrijf-regio-zwolle/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-talentenregio/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-bijeenkomst-omgevingswet/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-project-bewust-verlichten/


 Economic Board 

De Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) staat voor economische dynamiek in de 
Regio Zwolle. De EBRZ agendeert onderwerpen die bijdragen aan de versterking van 
de concurrentiepositie van de regio en die leiden tot meer economische activiteit en 
werkgelegenheid. Daarbij is er extra aandacht voor het MKB. De EBRZ bundelt de 
krachten van de ondernemers, onderwijs en overheid en wil daarmee initiatieven 
en acties in de regio stroomlijnen als agendavormgever, gangmaker, verbinder en 
ambassadeur. De EBRZ bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en secretaris en 14 
leden uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en omgeving en wordt ondersteund 
door een kernteam. 

 Lees verder

http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-economic-board-regio-zwolle/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-economic-board-regio-zwolle/


 Lustrum Regio Zwolle Congres

De lustrumeditie van het Regio Zwolle Congres 2016 stond in het teken van het 
onderwerp Regiobranding. Met maar liefst 850 deelnemers is deze enerverende 
bijenkomst inmiddels hét congres van de regio geworden.
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-regio-zwolle-congres-2017/


 Ondernemer van het jaar – Wiebe Bonsink
 Start Up van het jaar – Yillmaz Schoen 

Op het Regio Zwolle congres vind jaarlijks de verkiezing van ondernemer van het jaar 
en de start up van het jaar plaats.
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-regio-zwolle-congres/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-regio-zwolle-congres/


 Structurele samenwerking e-commerce 

Van Regio Zwolle dé e-commerce regio maken, dat is het doel van een nieuwe 
structurele samenwerking. Twintig e-commerce bedrijven, vijf onderwijsinstellingen, 
Kennispoort Regio Zwolle, Provincie Overijssel en de 20 gemeenten van Regio Zwolle 
startten vrijdag 24 juni een vierjarige samenwerking op het gebied van e-commerce. 
Meerdere bedrijven uit de regio nemen het voortouw en investeren in het 
e-commerceprogramma.
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-structurele-samenwerking-e-commerce/


 Regio Zwolle Congres Monitor

 Kennispoort Regio Zwolle

 Samenwerking in Innovatie 

 Samenwerking Kennispoort met ondernemerskringen

 Structurele samenwerking e-commerce

 Logistiek Expertisecentrum

 VNO-NCW Regio Zwolle

 MKB-Regio Zwolle

 Wijzonol ontvangt predikaat Koninklijk

Meer ondernemerssuccessen
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-regio-zwolle-congres-monitor-2017/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-kennispoort/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-samenwerking-in-innovatie/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-samenwerking-kennispoort-met-ondernemerskringen/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-structurele-samenwerking-e-commerce/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-landelijk-expertise-centrum-lec-regio-zwolle/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-vno-ncw-regio-zwolle/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-mkb-regio-zwolle/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-ondernemerssuccessen-wijzonol-ontvangt-predikaat-koninklijk/


 Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Dronten voert samen met het Agri&Food Innovatie cluster Regio 
Zwolle diverse activiteiten uit. De activiteiten spelen zich af rond vier thema’s: 
Circulaire en duurzame economie, Agritechnologie en farm data, Keteninnovatie en 
Gezondheid en maatschappelijke innovatie.

Doorklikken naar meer items over onderwijs en ontwikkeling
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-onderwijs-aeres-dronten/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-onderwijs-zwolse8/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-onderwijs-ellla/


 Netwerkbijeenkomst met Kamerleden

Ondernemers en bestuurders uit Regio Zwolle hebben tijdens de jaarlijkse 
kamerledenbijeenkomst op 30 juni een Regiodeal aangeboden aan de Haagse politici. 
Met dit document vraagt Regio Zwolle aandacht voor belangrijke uitdagingen en 
bedreigingen voor het succes. In het voorstel wordt onder meer verzocht aan het Rijk 
samen te werken aan een groeiagenda en de arrangementen die daarvoor nodig zijn, 
bijvoorbeeld flexibilisering van onderwijsprogramma’s in samenwerking met bedrijven. 
Een recent gestart E-commerce project is daar een eerste voorbeeld van. Daarnaast 
wordt gevraagd te blijven investeren in de bereikbaarheid van ‘scharnierpunt’ Regio 
Zwolle van en naar de Randstad en het achterland.
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-netwerkbijeenkomst-met-kamerleden/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-netwerkbijeenkomst-met-kamerleden/


 Lustrum Regio Zwolle Congres

 Lobby overleg Regio Zwolle

 Prinsjesdagcongres

 Open Days Brussel

 Twee Regio Zwolle Dagen

 Regio Zwolle United

 Kennispoort Innovation Cross Over Challenge

Meer lobby en netwerk onderwerpen
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-regio-zwolle-congres-2017/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-lobby-overleg-regio-zwolle/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-prinsjesdagcongres-regio-zwolle/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-open-days-brussel/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-bestuurlijke-samenwerking-twee-regio-zwolle-dagen/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-pec-zwolle-activiteiten/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-kennispoort-x-over-innovation-challenge/


 PROVADA

Net als in 2015 was de Regio Zwolle ook dit jaar vertegenwoordigd op de PROVADA. 
Dit jaar hadden we een gespiegelde stand samen met de gemeenten Kampen en 
Zwolle. Het thema was ‘Kroon op Samenwerking’. Dit thema verwijst naar Koningsdag 
en de goede samenwerking tussen de verschillende gemeenten, met een knipoog 
naar Koningsdag. De PROVADA heeft ruim 22.000 bezoekers getrokken en voor de 
gemeenten Kampen en Zwolle ongeveer 40 nieuwe contacten opgeleverd.
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-regioprofilering-provada/


 Regio Zwolle Maand 

De maand juni stond in het teken van Regio Zwolle. Tijdens vier aansprekende 
evenementen presenteerde de regio zich aan ondernemers, overheden en 
onderwijsinstellingen uit binnen- en buitenland. Nadat de Regio Zwolle op Koningsdag 
in de etalage werd gezet met de Koningsdag-parade, werd de regio in de Regio Zwolle 
Maand krachtig geprofileerd als economische toplocatie. Het thema van de maand: 
‘Kroon op samenwerking’.
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-regioprofilering-regio-zwolle-maand/


 Branding Regio Zwolle

 Lustrum Regio Zwolle Congres

 ZON’ Magazine

 Regio Zwolle TV

 Regio Zwolle Regatta

 Feiten en Cijfers

Meer op het gebied van regioprofilering
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http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-regioprofilering-branding-regio-zwolle/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-lobby-en-netwerken-regio-zwolle-congres-2017/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-regioprofilering-zon-magazine/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-regioprofilering-regio-zwolle-tv/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-regioprofilering-regio-zwolle-regatta/
http://regiozwolle.info/jaarverslag-2016-feiten-en-cijfers/
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