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Klaar om te ondernemen in een inspirerende omgeving? In Regio Zwolle vindt u de ideale infrastructuur voor  

groei dankzij de uitstekende logistieke positie, sterke topsectoren en de onderliggende kennisinfrastructuur.  

Hierdoor is Regio Zwolle dé plek voor innovatieve ondernemers, succesvolle MKB’ers en zelfstandige professionals.  

De perfecte balans tussen wonen, werken en recreëren, maakt het tot een levendige regio vol kansen voor onder

nemers. Kijkt u maar eens naar het grote en diverse arbeidspotentieel. De centrale ligging, prachtige omgeving, het 

excellente onderwijs en de vele kennisnetwerken zorgen voor een bruisende en inspirerende plek voor innovatie en 

vernieuwend ondernemerschap. Als één van de sterkste en meest dynamische groeiregio’s van Nederland biedt  

Regio Zwolle u op alle fronten de ruimte om te groeien. 

Regio Zwolle heeft dé ideale infrastructuur voor groei. 

Komt u ook ondernemen in Regio Zwolle?
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Op de sterke schouders  
van familiebedrijven  
Het fundament van het ondernemers    succes 

van Regio Zwolle bestaat uit de vele gezonde 

familiebedrijven. Zij vormen samen de 

verbindende kracht en de onmisbare motor 

van de economie. Deze succesvolle MKB’ers 

zijn diep geworteld in de regionale grond en 

zijn daardoor enorm betrokken bij de regio en 

al haar inwoners. Dit komt tot uiting in de 

hands-on samen werking tussen overheid, 

professionals, ondernemers en onderwijs, 

waardoor iedereen kan profiteren van het 

potentieel tot verdere economische groei.

Krachtige motor op het gebied  
van innovatie en vernieuwend 
ondernemerschap
Regio Zwolle heeft wereldprimeurs! Van  

meest duurzame IKEA tot ’s werelds grootste, 

geautomatiseerde e-commerce distributie-

centrum van wehkamp. Dankzij de centrale 

ligging en uitstekende bereikbaarheid via 

(spoor)weg, water en lucht is regio Zwolle een 

aantrekkelijke en duurzame vestigingslocatie 

voor multinationals, MKB-ondernemers en 

zelfstandige professionals. Samen zorgen  

zij voor een dynamiek die veel 

werkgelegenheid oplevert.

Kunststoffen 
Plastics go circulair – Plastics get smart

De kunststofindustrie in Nederland is sterk geconcentreerd  

in Regio Zwolle. Nieuwe slimme producten, processen en 

diensten creëren meerwaarde en zijn veiliger, betrouwbaarder 

en energiezuiniger. Ze besparen hierdoor veel grondstof- en 

energieverbruik. Sensortechnologie levert een directe bijdrage 

aan efficiënt gebruik van grondstoffen. Hele ketens zullen door 

deze technologie opnieuw ingericht worden.

Het Polymer Science Park is dé industriële broedplaats voor  

de kunststoftechnologie, coatings en 3D printen en helpt 

bedrijven met kennis en faciliteiten. In Nederland is verder  

geen locatie te vinden waar wetenschap en bedrijfsleven op 

systematische wijze samenwerken om kunststofrecycling een 

stap verder te brengen. 

Binnen de programmalijn ‘Plastics go circulair’ heeft het  

Polymer Science Park als eerste en enige in Nederland een 

Proeftuin Recycling: Future Proof Polymers. Dit is een open 

omgeving waarin experimentele ontwikkeling en industrieel 

onderzoek plaatsvinden voor het ontwikkelen en testen van 

nieuwe duurzame kunststofproducten.

Binnen de programmalijn ‘Plastics get smart’ worden 

innovatieve toepassingen vanuit de combinatie kunststoffen, 

sensoren en robotica in demonstratieprojecten uitgevoerd.  

Dit gebeurt onder andere in samenwerking met de Universiteit 

Twente en de Wageningen University & Research centre,  

die tot de wereldklasse behoren en onderdeel uitmaken van  

de sterke HTSM-sector (High Tech Systemen & Materialen)  

in Oost-Nederland.

Uitgelicht

Het Health Innovation Park is dé centrale speler op het snijvlak van zorg, 

kennis en ondernemerschap en weet wat er speelt op het gebied van 

innovatie en human capital in relatie tot zorg.  

Het innovatieproces tussen zorgaanbieders en ondernemers 

wordt optimaal afgestemd binnen het Health Innovation Park. Hierdoor 

worden innovatieve ideeën omgezet in producten of diensten. Vanaf het 

Health Innovation Park levert Inhealth-ICT digitale ontwikkelkracht;  

om virtuele behandeling en diagnostiek, informatie op afstand, het delen 

van data en langer thuis kunnen wonen mogelijk te maken.

Agri & Food
Onderscheidend op food innovatie

Agri & Food is een belangrijke sector in Regio Zwolle, waarbij de regio  

het meest onderscheidend is op food innovatie. Zo staat Emmeloord 

wereldwijd bekend als ‘world potato city’. Telers van over de hele  

wereld halen hier naast hun uitgangs materiaal (pootaardappelen) en  

de kennis en kunde over de teelt ook ‘hardware’ vandaan in de vorm  

van bewaartechniek en allerhande machines. In Dronten wordt de 

grootste verticale boerderij van Europa geopend. Hier worden met 

minder energie en hulpmiddelen in de landbouw hogere opbrengsten 

gecreëerd. Deze vorm van precisielandbouw draagt bij aan een 

duurzamere regio. 

Het Agri & Food Innovatie cluster Regio Zwolle begeleidt startups  

en ondernemers met innovatieve ideeën van idee tot realisatie. 

Regio Zwolle: de plek voor bloeiende bedrijvigheid.  

De plek die ondernemers naar de next level brengt.  

Komt u ook ondernemen in Regio Zwolle?

E-commerce 
Een leven lang leren

Regio Zwolle kent een uitgebreide e-commerce sector  

met een uniek palet aan bedrijven; van webwinkels, online 

marketing, logistiek, softwareontwikkeling, hosting, financieel 

tot contentbedrijven. 28 regionale e-commerce bedrijven,  

5 onderwijsinstellingen, Kennispoort Regio Zwolle, Provincie 

Overijssel en de 20 gemeenten van Regio Zwolle werken voor  

de komende 4 jaar samen in het Topcentrum e-commerce om  

dé e-commerce regio van Nederland te worden.  

ICT is in het bijzonder een belangrijke aanjager voor innovatie. In 

het Topcentrum worden gezamenlijk studenten en werkenden 

geschoold voor banen in de e-commerce met als doel een nog 

betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt te creëren.  

Health
Samen leren en werken aan de zorg van morgen

Omdat de zorg snel verandert, is innovatie in de zorg van  

groot belang voor het behoud van het zorgstelsel. Het is dus 

noodzakelijk om de kwaliteit en efficiency te verhogen. 

Met het grootste topklinisch ziekenhuis van Nederland, Isala en 

de onderwijsinstellingen (Hogeschool Windesheim, Hogeschool 

Viaa, ROC Deltion en ROC Landstede) heeft Regio Zwolle een 

innovatieklimaat waarin ondernemers hun innovatie kunnen 

toetsen in de praktijk van de gezondheidszorg. Zo is door 

onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, zorgtechnologische 

bedrijven en overheden het Zorgtrainingscentrum opgericht en 

weet Regio Zwolle precies wat er speelt op het gebied van zorg. 

Innovatie in Regio Zwolle 
De toekomst is Smart Industry

Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in 

productie- en distributieprocessen, verandert de industrie. Regio Zwolle is  

klaar voor de toekomst en draagt actief bij aan de realisatie van Smart Industry 

door het bieden van een vruchtbare voedingsbodem voor toegepaste innovatie. 

Kennispoort is hét kennisnetwerk op het gebied van innovatie. Om de sterke 

sectoren van de regio - Kunststoffen, E-Commerce, Health en Agri & Food -  

verder te versterken, worden deze in de vorm van clusters doorontwikkeld.  

Het Polymer Science Park en het Health Innovation Park zijn ontwikkeld als 

(industriële) broedplaatsen: plekken om innovaties tot stand te laten komen.  

En ook het Agri & Food Innovatie cluster en het E-Commerce cluster zorgen  

voor (nieuwe) samenwerkingen tussen ondernemingen, onderwijs, onderzoek  

en overheid. Het delen van kennis en ervaring gericht op de ontwikkeling  

van nieuwe producten, diensten en de banen van de toekomst, vindt op grote 

schaal plaats. 

Regio Zwolle is uitermate goed gepositioneerd om te profiteren van Smart Industry 

ontwikkelingen. Door de sterke, hightech maakindustrie en de vooruitstrevende 

ambities van de regio worden de kansen van Smart Industry herkend. 

Circulaire economie is eveneens een belangrijk thema waar de sectoren van de 

regio op aanhaken. Niet gek, want Regio Zwolle heeft de potentie om dé circulaire 

regio van Nederland te worden, veel randvoorwaarden zijn al aanwezig. Regio 

Zwolle anticipeert op de nieuwe, duurzame economie en laat zien dat dit geen 

concept is, maar een tastbare economie waarmee bedrijven geld kunnen  

verdienen en werkgelegenheid creëren. 

Onbetwiste economische TOP-regio 

Een voortrekkersfunctie in de toegepaste 

kenniseconomie van Nederland met een hoge 

arbeidsmoraal en hoge arbeidsparticipatie.

Eerste klas infrastructuur 

Met de centrale ligging in combinatie met  

een uitstekende bereikbaarheid vormt de  

regio de verbinding tussen het westen en 

noordoosten van Nederland en de poort  

naar Europa. De perfecte uitvalsbasis voor 

(inter)nationaal zakendoen.  

Sterk ontwikkelde distributiesector 

Veel aandacht voor versterking van mobiliteit 

en de logistieke sector. Ondernemers werken 

samen en bundelen krachten in het Logistiek 

Expertise Centrum. Samen met havenbedrijf 

Port of Zwolle laten zij zich ook actief gelden  

op de (inter)nationale markt.  

Vernieuwend ondernemerschap 

Samen het beste uit onszelf halen. Het draait 

allemaal om de 3 G’s: Gunnen, Groeien en 

Gemeenschappelijk. Deze menselijke factoren 

in de ondernemersgeest maken dat de regio  

zo succesvol is en landelijk verschil maakt.

Excellent onderwijs 

De MBO- en HBO-scholen in Regio  

Zwolle staan bekend om hun kwaliteit en 

innoverend vermogen, wat resulteert in een 

perfecte aansluiting op de arbeidsmarkt.  

In de nabije omgeving is een ruim aanbod  

van universiteiten.  

Het uitdagende zakelijke klimaat van  

vandaag vraagt om een geweldige plek om  

te slagen: Regio Zwolle. Slechts een kleine  

greep van bedrijven die dit al weten:  

DSM, Wavin, wehkamp, Abbott, Tielbeke, 

Wärtsilä, Staay Food Group, Scania, TNT,  

IKEA, Kuehne + Nagel.

WAAROM REGIO ZWOLLE?


