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Situatieschets
Aanleiding

De Regio Zwolle heeft grote ambities. Ambities om over de grenzen te kijken, investeringen 
en kenniswerkers aan te trekken en export te vergroten. Om succesvol te zijn in het inter-
nationaal speelveld van export investeringen is een heldere positionering en gezamenlijke 
focus noodzakelijk. Samenwerken aan dezelfde doelen. Hetzelfde refrein zingen waar ruimte 
is voor meerdere coupletten. 

Sinds het bestaan van de Regio Zwolle in 2011 is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een 
gezamenlijk DNA en een gezamenlijk verhaal. Inmiddels zijn 20 gemeenten overtuigd van 
de kracht van Regio Zwolle en investeren samen in een gezamenlijk beleid. 

We zijn trots op onze lichte structuur van samenwerking. Samen bepalen we de koers. 
De lichte structuur brengt voordelen maar zeker ook nadelen met zich mee. Het is lastig 
om een door alle partijen gedragen focus te ontwikkelen. Succesvolle regio’s als Eindhoven 
hebben in de loop der jaren een structuur ontwikkeld waarin de triple helix van onderwijs, 
overheid en bedrijfsleven samen de koers uitzetten. Waar een bestuur van gezaghebbende 
personen het beleid uitstippelt, lobby voert en onderhandelt met partijen verantwoordelijk 
voor de vermarkting van de BV Nederland. 

Om als Regio Zwolle een rol van betekenis te spelen in dat speelveld van export en investe-
ringen, is een gezamenlijk doel en interne afstemming over rollen en verantwoordelijkheden 
noodzakelijk. Dit marketingplan geeft richting aan ons gezamenlijke verhaal, schetst een 
vergezicht, geeft inzicht in huidige kansen en bedreigingen, trends en ontwikkelingen, rol-
len en verantwoordelijkheden en optimale afstemming tussen verschillende disciplines die 
van waarde zijn in de vermarkting van de regio. 
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Situatieschets
Huidige situatie

De Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 20 gemeenten verspreid over 
4 provincies. De samenwerking is vrijwillig maar niet vrijblijvend en steunt op de 4 O’s van 
ondernemers, onderwijs en onderzoek, omgeving en overheden. Er wordt grensontkennend 
samengewerkt. De organisatiestructuur is niet geformaliseerd en licht van samenstelling.
In 2011 wordt de eerste intentieovereenkomst van economische samenwerking getekend. 
In de volgende jaren worden verschillende initiatieven gerealiseerd. Port of Zwolle, Logistiek 
Expertise Centrum, Topcentrum E-commerce, internationale Hanzedagen zien het 
levenslicht. Samenwerking karakteriseert zich door: doen.

Spelers in de markt

Binnen de vier O’s zijn verschillende samenwerkingsverbanden actief met wisselend 
mandaat/beslissingsbevoegdheid. We onderscheiden:

• Regiegroep
• Kernteam
• Portefeuillehouders economie
• Gemeentesecretarissen
• Economic board
• Creative board
• Raad van advies regio Zwolle Marketing
• Lobby en Netwerk
• Zwolse 8
• Regionaal Werkbedrijf

Een uitwerking per samenwerkingsverband vindt u op de website http://regiozwolle.info/
over-regio-zwolle/netwerk/

>> vervolg op volgende pagina
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Situatieschets
Vervolg Spelers in de markt
 
De Regio Zwolle staat niet op zichzelf. Binnen het speelveld van internationale investeringen 
en handelsbevordering zijn veel spelers actief. We onderscheiden:

• Landelijk niveau: BV Nederland: RVO, NFIA
• Oost-Nederland: OostNL, NOM en OMFL
• Overijssel: Stedendriehoek, Twente, Regio Zwolle
• Regio Zwolle: 20 gemeenten verspreid over 4 provincies (Overijssel, Flevoland, Gelderland en Drenthe),  
 bedrijven, VNO-NCW, MKB, Kennispoort, onderwijsinstellingen

Krachtenveld

Bovengenoemde partijen zijn allemaal in meer of mindere mate actief in het aantrekken 
van investeringen en/of handelsbevordering. Vanuit een landelijk politieke opdracht, pro-
vinciale opdracht, gemeentelijke opdracht, vanuit het bedrijfsleven, gestuurd door raden of 
staten en of politiek beleid. De partijen zijn niet altijd op de hoogte van elkaars activiteiten of 
opdrachten. Ze streven ook niet altijd hetzelfde na en vertellen niet altijd hetzelfde verhaal. 
Wat resulteert in een weinig gezamenlijke koers, geen bundeling van krachten en weinig 
efficiëntie. De uitdaging is om met oog voor elkaars achtergronden en doelstellingen, aan-
vullend aan elkaar worden. Ruimte bieden voor elkaars verhaal maar samen werken aan 
overkoepelende doelen. Als het regent bij de één, druppelt het bij de ander. 
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Situatieschets
Uitkomst SWOT analyse
 
In 2016 bracht een team van wetenschappers in opdracht van de provincie Overijssel het on-
derzoek ‘De kracht van Oost’ uit. Uit dat onderzoek kwamen een aantal interessante kansen 
en bedreigingen en sterkten en zwakten voor de Regio Zwolle naar voren. Bevindingen die 
ons een goede uitgangssituatie bieden voor dit marketingplan. De volledige SWOT analyse 
vindt u in de bijlage. 

Uit de confrontatiematrix (zie ook bijlage 1) van de SWOT analyse (waarbij de belangrijkste 
kansen en sterkten tegen de bedreigingen en zwakten legt) blijkt dat de uitdaging met 
name zit in gebrek aan Research en Development. We zijn goed in maakindustrie maar 
hoogopgeleid personeel bevindt zich beperkt in onze regio. Dit is te verklaren door het 
gebrek aan universiteiten binnen de regio. Daarom moeten we extra hard werken om deze 
studenten terug te krijgen naar de regio. We willen daarom inzetten op behouden/aantrek-
ken van kenniswerkers en talent en aantrekken van bedrijfsleven voor hoogopgeleiden.  
De mogelijke oplossing ofwel de grootste kans om op in te zetten lijkt te zijn: versterken 
samenwerkingen binnen en buiten de regio, met name universiteiten,  internationalisering, 
kiezen voor duidelijk profiel obv e-commerce, kunststoffen en health. Dit zijn de sectoren 
waar de meeste innovatie plaatsvindt. 
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Situatieschets
We zetten daarom in op:
 
> crossovers (sectoren, onderwijs en bedrijfsleven, 4 O’s, samenwerking met actieve 
 partijen in acquisitie en handelsbevordering in Nederland en daarbuiten)

> verbetering infrastructuur (zowel fysiek als in netwerken)

> acquisitie op (internationale) bedrijven voor hoogopgeleid personeel 

> als thema’s zetten we kunststoffen, e-commerce, health en agri-food in de etalage. 

Logistiek is zeer belangrijk maar randvoorwaardelijk voor een bedrijf om in de regio 
Zwolle te investeren en niet onderscheidend om te vermarkten, het is geen sector waarop 
we (inter)nationale bedrijven op aantrekken. Agri-food is per onderwerp interessant om in 
de etalage te zetten. Het is een sector die op dit moment erg van belang is voor de regio 
maar laat een dalende lijn in werkgelegenheid zien. Vanwege intern draagvlak zetten we 
de sector wel structureel als vierde sector in de etalage. Vrijetijdseconomie is ook niet 
onderscheidend tov Zeeland en de Waddeneilanden. Kunststoffen, health en e-commerce 
bieden een goede uitgangspositie om te groeien in R&D.
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Het gezamenlijk verhaal
Vermarkting meerdere niveaus
 
Om de Regio Zwolle succesvol te vermarkten en investeringen en kenniswerkers aan te trekken en export te bevorderen, is het nood-
zakelijk bovenstaand verhaal bij potentiele doelgroepen in top of mind te krijgen. Om dat te bereiken is het van belang samen te werken 
met een aantal partijen die acteren in het speelveld van investeringen en export en krachten te bundelen. 

Figuur MO1 brengt in beeld welke partij actief is op welk niveau en welk verhaal deze partij vertelt of welke doelen deze partij nastreeft.
 

De uitdaging is:  hoe zorgen we ervoor dat de initiatieven van NFIA en de ontwikkelingsmaatschappijen landen in de regio Zwolle? 

Antwoord hierop is: door te zorgen dat zij weten van onze focus (we bieden groei voor bedrijven werkzaam in kunststoffen, 
   e-commerce, health, en agro-food).

2



Het gezamenlijk verhaal
Programma’s
 
Als we aan willen aanhaken bij Invest in Holland van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO), is het van belang het speelveld in kaart te brengen.

De BV Nederland zet zich internationaal in de markt op het gebied van Innovatie en als 
partner in sustainable development goals.

De BV Nederland richt zich op drie doelgroepen: B2B, kenniswerkers/talent en toeristen. 
In dit marketingplan haken wij in op B2B en kenniswerkers/talent. Het versterken van de 
Nederlandse economie gebeurt door focus op het aantrekken van investeringen en het 
bevorderen van export. 

In beide domeinen is de RVO actief. Op het gebied van investeringen is de NFIA actief met 
‘Invest in Holland’ en hanteert zij het topsectorenbeleid. 

Regionaal zijn de OostNL, OMFL en NOM actief. Op Overijssels niveau wordt vooral HTSM als 
topsekor naar voren geschoven. HTSM kan in de Regio Zwolle vertaald worden als maak-
industrie waar kunststoffen, health, e-commerce en sommige delen van agro-food in 
excelleren. 

In Overijssel zijn de regio’s Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn en Zutphen), Twente en 
Regio Zwolle actief in het aantrekken van investeringen en bevorderen van export.

>> vervolg op volgende pagina  
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Het gezamenlijk verhaal
Vervolg programma’s
 
Als we kijken naar de Regio Zwolle zijn verschillende ‘ambachten’ relevant in het aantrekken 
van investeringen en handel:

> acquisitie
> export
> accountmanagement
> lobby
> beleid
> onderwijs
> branding
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Eén gezamenlijke strategie, visie en aanpak
Eén refrein, meerdere coupletten
 
Zoals hierboven inzichtelijk is gemaakt is het speelveld van internationale handel en investe-
ringen aantrekken  divers en versplinterd. We hebben in meer of mindere mate invloed op 
de spelverdelers naarmate de schaalgrootte toeneemt. Binnen onze regio hebben we meer 
directe invloed. Het verdient aanbeveling in ieder geval in de eigen regio hetzelfde refrein 
te gaan zingen. Met ruimte voor eigenheid van de gemeenten, zodra het belang bovenge-
meentelijk wordt, zingen we het refrein van de regio, danwel het refrein van Oost-Neder-
land, passend in het refrein van de BV Nederland. We versterken elkaar. 

Missie: Waar staat Regio Zwolle voor?

In Regio Zwolle vindt u de ideale infrastructuur voor groei dankzij de uitstekende logistie-
ke positie, sterke topsectoren en de onderliggende kennisinfrastructuur. Hierdoor is Regio 
Zwolle dé plek voor innovatieve ondernemers, succesvolle MKB’ers en zelfstandige professi-
onals. De perfecte balans tussen wonen, werken en recreëren, maakt het tot een levendige 
regio vol kansen voor ondernemers. Kijk maar eens naar het grote en diverse arbeidspoten-
tieel. De centrale ligging, prachtige omgeving, het excellente onderwijs en de vele kennis-
netwerken 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 op alle fronten de ruimte om te groeien. Regio Zwolle heeft dé ideale 
infrastructuur voor groei.
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Eén gezamenlijke strategie, visie en aanpak
Visie: Waar gaat Regio Zwolle voor?

De Regio Zwolle is een kerngebied van nationaal economisch belang. Door haar ligging is 
zij de toegangspoort naar het Noorden (en internationaal via Lelystad Airport) en verzorgt zij 
een grote regio van werkgelegenheid. 
Door de ideale combinatie van een goed presterende regio met uitstekende arbeidskansen, 
veel ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden en een zeer prettig leefklimaat door een aan-
trekkelijke woonomgeving en moraal van haar bevolking biedt de regio Zwolle de BV 
Nederland het prettige, goed presterende alternatief als vestigingsgebied voor 
internationale investeringen.  

Doelstellingen

Centrale ambitie:
We willen de regio gezamenlijk uitdragen als de ideale infrastructuur voor groei. In 2030 zijn 
de Internationale Hanzedagen in Zwolle en bestaat Zwolle 800 jaar. Dat moet het moment 
zijn waarop we ons als één presenteren aan binnen en buitenland. 

Marketingdoelstellingen: 
• In 2030 is de omvang van onze markt toegenomen naar 25 miljard 
 toegevoegde waarde
• In 2030 trekken wij +5% meer internationale bedrijven aan om zaken te doen
• In 2030 werken er +10% meer kenniswerkers in de regio Zwolle 
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3 Eén gezamenlijke strategie, visie en aanpak
Organisatie doelstellingen  (tussentijdse doelstellingen voor de 4O’s om gezamenlijke de marketingdoelstellingen van 2030 te behalen)

In 2020...

... is er één loket voor vragen, één eenduidig beleid, overzicht qua prijzen. We maken het onze potentiele klant zo eenvoudig    
   mogelijk zaken met de regio Zwolle te doen. 
... komen we gezamenlijk met een bid richting Den Haag om de Regio Zwolle als vierde kerngebied van Nederland onder de    
   aandacht te brengen. We willen financiering voor infrastructuur en Human Capital om ook in de toekomst de groeiregio van 
   Nederland te kunnen blijven. 
... draagt 50% van de stakeholders uit de 4 O’s actief bij aan het uitdragen van het onderscheidend vermogen van de regio en    
   draagt hiermee bij aan het halen van de centrale ambitie. 
... hebben de 4 O’s een convenant ondertekend waarmee zij samenwerken aan het halen van de centrale ambitie. 
... is het aanbod en onderscheidend vermogen van de Regio Zwolle duidelijk verwoord en zichtbaar gemaakt in middelen 
   van de Regio Zwolle (website, twitter, bidbook, presentaties)
... is 50% van alle stakeholders van de regio bekend met het aanbod, ambitie en onderscheidend vermogen van de regio en    
   weet hoe hier aan bij te dragen
... gaan betrokkenen werkzaam in de ‘ambachten’ actief de boer op met het bidbook om internationale investeringen aan te trekken
... zijn er meerdere (inter)nationale artikelen verschenen in relevante pers over het succes van de regio Zwolle/Oost-Nederland.
... werken we intensief samen met provincie Overijssel, Stedendriehoek, Twente, OostNL, OMFL en NOM om gezamenlijk meer   
   investeringen in de Regio Zwolle te laten landen
... staan de topsectoren van de Regio Zwolle genoemd op de websites investinholland.com, hollandtradeandinvest.com en OostNV en 
   weten de betrokken medewerkers wanneer zij een potentiele investeerder naar de Regio Zwolle moeten sturen.
... zijn er presentaties gereed voor alle stakeholders zodat zij de Regio Zwolle kunnen vertegenwoordigen op handelsmissies. 
... is het logo van de BV Nederland (de tulp met Holland) verwerkt in alle uitingen van de Regio Zwolle.
... zijn de relevante buitenlandse handelsmissies inzichtelijk op de website regiozwolle.info en worden stakeholders middels de nieuwsbrief     
   Regio Zwolle op de hoogte te gehouden van waar zij zich op in kunnen schrijven
... staat de regio Zwolle vertegenwoordigd op de Hannover Messe samen met de provincie Overijssel.  



Eén gezamenlijke strategie, visie en aanpak
Doelgroepen

We hebben bepaald dat we inzetten op R&D en bedrijven willen aantrekken voor hoogopge-
leid personeel. Daarnaast zetten we in op de kenniswerker.
 
Daarom hebben we de volgende doelgroepen bepaald:

> (Inter)nationale investeerders: bedrijven voor hoog- en middelhoog opgeleid personeel
> bedrijven werkzaam in de branches kunststoffen, e-commerce en health
> bedrijven op zoek naar veel ruimte
> kenniswerkers (hoogopgeleiden die hier studeerden maar wegtrekken/forenzen naar de    
   Randstad om dat daar meer werk te vinden is in hun vakgebied

Doelmarkten

Samen met OostNV gaan we uitzoeken wat voor onze specialismen (Health, Kunststoffen, 
e-commerce en agri-food) de beste doelmarkten (= landen) zijn. Inzet is dichtbij huis 
beginnen (Duitsland?)
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Eén gezamenlijke strategie, visie en aanpak
Stategie

We hebben bepaald dat ons doel is:
We willen de regio gezamenlijk uitdragen als de ideale infrastructuur voor groei. In 2030 zijn 
de Internationale Hanzedagen in Zwolle en bestaat Zwolle 800 jaar. Dat moet het moment 
zijn waarop we ons als één presenteren aan binnen en buitenland. 

Daarmee willen we bereiken dat: 
• In 2030 is de omvang van onze markt toegenomen naar 22 miljard toegevoegde  
 waarde
• In 2030 trekken wij +5% meer internationale bedrijven aan om zaken te doen
• In 2030 werken er +10% meer kenniswerkers in de regio Zwolle 

Om dat te bereiken zetten we 2 strategieën: in Corporate strategie & Marketing Strategie

Corporate strategie
Om onze externe doelen te halen is het essentieel dat we intern de neuzen dezelfde kant 
op hebben staan. We moeten bereid zijn samen de boodschap ‘Regio Zwolle: infrastructuur 
voor groei’ uit te dragen. In al onze interne bijeenkomsten en onze inspanningen. Zodra we 
dat intern bereid zijn, kunnen we ook extern deze boodschap verkondigen. 
De combinatie van ligging, kennisinfrastructuur, topsectoren en moraal hebben we aange-
merkt als ons duurzaam concurrentievoordeel. Samen zorgen zij voor een ideale infrastruc-
tuur voor groei. 
We gebruiken deze combinatie uit ons duurzaam concurrentievoordeel om onze doelen 
te bereiken. Onze corporate strategie richt zich op samenwerking om samen de gewenste 
centrale ambitie te bereiken. 

>> vervolg op volgende pagina  
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Eén gezamenlijke strategie, visie en aanpak
Vervolg Stategie

Allereerst zullen we moeten zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan. 
We zullen moeten zorgen dat de verschillende organisaties (overheid, Kennispoort, Marke-
tingOost, onderwijs, bedrijfsleven) elkaar gaan versterken. Dingen niet dubbel doen maar 
vanuit ieders expertise elkaar aanvullen en versterken. Bijvoorbeeld: Kennispoort richt zich 
op het toerusten van ondernemers om te innoveren en internationaliseren. MarketingOost 
faciliteert de ondernemers om de regio mede te vermarkten in het buitenland met bv. 
presentaties en maakt de resultaten in de innovatie bekend bij bv. NFIA en RVO zodat het 
nieuwe investeerders oplevert).
Vervolgens richten we ons op het bekend maken van de toegevoegde waarde van de Regio 
Zwolle bij de spelverdelers in de internationale acquisitie (NFIA, OostNV, RVO)
Vanuit de ambachten zullen plannen gemaakt moeten worden hoe invulling te geven aan 
het bereiken van de centrale ambitie. 

Marketingstrategie: groeistrategie
Om dit te bereiken kiezen we voor de internationale markt een schaalvergroting naar 
Oost-Nederland niveau. Schaalgrootte Oost-Nederland biedt ons voordelen die noodzakelijk 
zijn om de internationale markt te kunnen bewerken. Om internationaal mee te doen, zijn 
universiteiten, goede bereikbaarheid en academische ziekenhuizen essentieel. Innovatie, 
kenniswerkers, kennisdelen, infrastructuur zijn componenten die schaalvergroting met zich 
meebrengen. Door op te schalen kunnen we de universiteiten Twente, Wageningen en 
Nijmegen gebruiken. Ook luchthavens Twente en Lelystad en het academische ziekenhuis 
van Nijmegen behoren dan binnen onze grenzen. 
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Eén gezamenlijke strategie, visie en aanpak
Rollen en verantwoordelijkheden

Het samenwerkingskwadrant in de Regio Zwolle bestaat uit Onderwijs, Overheid, Onderne-
mers en Onderzoek. Om onze doelen te bereiken is het van belang dat deze betrokkenen 
de doelen erkennen en bereid zijn mee te werken om de doelen te halen. We moeten gaan 
samenwerken, dezelfde taal gaan spreken en elkaar versterken. 

Onderwijs: 
Focus van het onderwijs is New Jobs. De onderwijsinstellingen in Zwolle hebben aangege-
ven te willen gaan voor de banen van de toekomst. Innovatief onderwijs te willen bieden. 
Willen we hoogopgeleid personeel aantrekken voor de regio, dan zijn met name de HBO 
instellingen van onze regio interessant. Zij moeten hun alumnibeleid inzetten voor aantrek-
ken van hoogopgeleid personeel voor de regio.

Overheid:
De overheid moet bereid zijn te investeren in vermarkten van de regio als infrastructuur voor 
groei. Dat betekent dat accountmanagers hun bedrijven hiervan moeten doordringen en 
moeten aansporen hun netwerk in te zetten om meer bedrijven naar de regio te trekken. De 
overheid moet additioneel geld vrij maken voor een acquisiteur voor OostNederland. Daarbij 
is lobby een zeer belangrijk instrument. Ook de Oost-Nederlandse lobbyisten moeten in Den 
Haag en Brussel verkondigen dat de Regio Zwolle een zeer belangrijke speler is in de Neder-
landse economie. Willen we verder groeien is additioneel geld nodig voor oa. infrastructuur. 
Het is belangrijk hier een gezamenlijke lobby-agenda voor op te stellen zodat we dezelfde 
doelen nastreven. 

>> vervolg op volgende pagina 

3



Eén gezamenlijke strategie, visie en aanpak
Vervolg Rollen en verantwoordelijkheden

Ondernemers:
Ondernemers moeten zich bewust worden van hun ambassadeursrol om investeringen aan 
te trekken. Gebruik je netwerk om potentiele nieuwe bedrijven er van te overtuigen dat
willen ze groeien, ze in de Regio Zwolle moeten zijn.

Onderzoek: 
Partijen als Kennispoort zetten zich in om bedrijven internationaal succesvol te laten zijn. 
Zij zijn een belangrijke partner in het uitdragen van de boodschap: wil je groeien, dan moet 
je in de Regio Zwolle zijn. Zij moeten hun bedrijven aansporen ambassadeur van de regio 
te zijn. Daarnaast hebben we nog te maken met congresregio Zwolle. Zij houden zich in 
samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven (in de vorm van ambassadeurs) bezig met 
het aantrekken van congressen aansluitend bij de topsectoren kunststoffen, health, e-com-
merce en agro-food naar de regio. 

De Economic Board is op dit moment bezig met het vormgeven van een nieuwe visie. In 
deze board zijn alle bovengenoemde partijen vertegenwoordigd en komen alle rollen bij 
elkaar. Wij pleiten voor opname van de doelen en boodschap in de visie van de Economic 
Board. De board en de regiegroep zijn  bij uitstek het platform waar de inzet op gezamen-
lijkheid, afstemming en initiatief vandaan zou moeten komen.
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7 Ambachten
Uit bovenstaande rollen en verantwoordelijkheden kunnen we de volgende ‘ambachten’ destilleren 
die bijdragen aan het halen van onze doelen (aantrekken van meer bedrijven en kenniswerkers). 

Ambacht 1: Aquisitie
In het aantrekken van externe investeringen zijn drie partijen actief: acquisiteurs per re-
gio, OostNL en NFIA. In de Regio Zwolle wordt binnenkort ook een acquisiteur aangesteld. 
Hiervoor is additioneel geld beschikbaar gesteld. In Twente zijn drie acquisiteurs aangesteld 
en de resultaten daarvan worden al zichtbaar. Deze acquisiteur zal in dienst komen van de 
OostNL en in samenwerking met de NFIA zich richten op het aantrekken van investeringen 
op het gebied van kunststoffen, health, e-commerce en agri-food. 

Ambacht 2: Export 
De provincie en de OostNL hebben het exportprogramma Go4export en faciliteren daarmee 
ondernemers om internationaal zaken te doen. We zetten in op aansluiten op dit program-
ma en internationale ondernemers te faciliteren hun ambassadeursrol op te pakken in hun 
contacten in het buitenland. Uiteraard verbinden we de ambities van de regio hier weer met 
de ambities op provinciaal, Oost-Nederland en Nederlandsniveau.

Ambacht 3: Accountmanagement
In de regio zijn per gemeenten accountmanagers aangesteld die zich bezig houden met 
het behartigen van de belangen van gevestigde ondernemers in de gemeenten. Deze 
ondernemers zijn onderdeel van bredere (soms internationale) netwerken. Accountmana-
gers moeten in hun dagelijkse werk de doelen van de regio (aantrekken met bedrijven en 
kenniswerkers) meer onder de aandacht brengen van hun bedrijven. Bedrijven zouden hun 
eigen rol scherper moeten hebben, hoe zij kunnen fungeren als ambassadeur om de regio 
te vermarkten. 
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Ambacht 4: Lobby
De lobby van de Regio Zwolle bestaat uit een aantal spelers. Commissaris van de Koning Ank 
Bijleveld, Burgemeester van Zwolle Henk-Jan Meijer zijn belangrijke spelers. Daarnaast zijn 
er bij de provincie Overijssel twee lobbyisten in dienst. Samen vormen zij het lobby-overleg.
Dan is er nog ambtelijk overleg met Manon Koldewijn, Marijke Sterkenburg, Cees Praamstra, 
Peter Rhebergen, Auke Oosterhoff. Onlangs is daar besloten dat zij de pay off: infrastructuur 
voor groei uitdragen en is Hedwig Duteweerd gevraagd structureel aan te sluiten voor de 
consistentie in marketen van de regio. 
Daarnaast is er nog een actieve lobby vanuit netwerken VNO-NCW, MKB Regio Zwolle, Port 
of Zwolle, Peter Snijders vanuit gemeente Hardenberg en LEC (logistiek expertise centrum). 
Deze partijen kunnen de lobby kracht bij kunnen zetten door actief de doelen en boodschap 
van de regio uit te dragen. 

Ambacht 5: Beleid
Op dit moment zijn de verschillende partijen (provincie Overijssel, gemeenten, Kennispoort, 
MarketingOost etc) niet optimaal versterkend aan elkaar. Met dit marketingplan en daar-
mee een gezamenlijk doel en boodschap willen we realiseren dat de partijen versterkend 
aan elkaar gaan werken en samen gaan werken aan dezelfde doelen. Er zou één trekkende 
partij moeten opstaan. Onze lichte samenwerking staat de marketing in de weg. Marketing 
gaat om targetten, positioneren, duidelijk kiezen. Doordat er zo veel partijen betrokken zijn 
en iedereen evenveel zeggenschap heeft blijft de boodschap diffuus en vertragen we onno-
dig. Wij adviseren de Economic Board en de Regiegroep een meer trekkende rol te geven. In 
zowel de Economic Board als in de Regiegroep zit een vertegenwoordiging van alle vier O’s. 
Kijken we naar bijvoorbeeld de succesvolle regio Eindhoven, dan zien we dat ook daar een 
bestuur vanuit de vier O’s zeggenschap heeft over de koers van de regio. Zij vervullen de am-
bassadeurs- en lobbyrol en bepalen het beleid van de regio Eindhoven. We zetten in op de 
verankering van de gezamenlijke boodschap ‘infrastructuur voor groei’ met de topsectoren 
in de nieuwe visie van de Economic Board en in een meer trekkende rol voor de board en de 
Regiegroep 
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Ambacht 6:  Onderwijs
Het onderwijs zou moeten aansluiten bij de doelen van de Regio Zwolle. Eén van de doel-
groepen (kenniswerkers) komt voort uit het onderwijs. Het onderwijs zou  hierin een belang-
rijke ambassadeursrol op moeten pakken en medeuitdrager van de boodschap zijn. Het 
alumnibeleid zou afgestemd moeten zijn op het aantrekken of vasthouden van hoogopge-
leide afstudeerders zodat deze voor de regio behouden blijven. Omdat er geen universiteit is 
in de Regio Zwolle worden onze universitair potentiele jongeren gedwongen te kiezen voor 
een opleiding buiten de regio. Daarmee wordt de uitdaging om deze terug te krijgen voor 
een baan in de regio (waar weinig werk is voor hoogopgeleid personeel) des te groter. Een 
mogelijkheid voor ons onderwijs om via hun netwerken (onderwijsinstellingen en studen-
ten/alumni) in te zetten op het terughalen van universitair afgestudeerden. 

Ambacht 7: Branding
MarketingOost heeft de opdracht gekregen de Regio Zwolle te vermarkten. Om de regio 
extern te vermarkten is intern hetzelfde doel nastreven en hetzelfde verhaal vertellen nood-
zakelijk. Daarom zet MarketingOost de komende tijd in op het interne netwerk (zoals be-
schreven in de 6 ambachten). Eerste doel is gezamenlijk erkenning dat dit onze doelen zijn 
en onze boodschap is, erkenning wat ieders rol daarin is, wat de momenten zijn om dit uit te 
dragen gedurende het jaar. Vervolgens de erkenning om te zetten in daadwerkelijk hande-
len. De boodschap (infrastructuur voor groei) daadwerkelijk doorvertalen in eigen presenta-
ties, folders, website, thema’s van congressen etc. MarketingOost zal zich ondertussen bezig 
houden met het bekend maken van en laten doorvoeren in middelen van de boodschap 
bij externe partners zoals OostNL en NFIA en zorgen dat waar mogelijk de publiciteit wordt 
gezocht bij relevante successen (bv. een congres op één van de thema’s wordt bewust in de 
regio georganiseerd).
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Bundeling van krachten en middelen
Er is in de regio (vergeleken met de Nederlandse topregio’s) weinig geld beschikbaar voor de Regio Zwolle. Dat geldt niet alleen voor 
branding maar ook voor de andere ambachten. Daarom is het voor deze regio essentieel onze krachten te bundelen. Door samen te 
werken aan dezelfde doelen, hetzelfde verhaal te vertellen worden we met elkaar zoveel krachtiger. Zoveel slagvaardiger. Met elkaar 
produceren we zoveel folders, website, events, kennen we zoveel mensen, zitten we in zoveel netwerken. Als iedereen nu hetzelfde 
vertelt in zijn eigen netwerk, hetzelfde uitdraagt in zijn eigen folders en websites, events inzet om hetzelfde verhaal te vertellen, 
bereiken we met elkaar zoveel mensen! En het mooiste is: het past ook nog bij ons DNA! Samen komen we verder!
Om aan te sluiten bij het landelijke en provinciale beleid gebruiken we altijd het Holland logo met de tulp in onze uitingen. We zijn 
onderdeel van de BV Nederland. Standaard presentaties van het NFIA met gegevens over Nederland zijn standaard onderdeel van 
onze uitingen. Samen vermarkten we Nederland en versterken we elkaar. 
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Wat gaan we nu doen?
Doelstelling uitgewerkt per ambacht

MarketingOost heeft € 60.000 euro (dat is inclusief uren) beschikbaar aan budget voor de 
marketing van de regio. Hieronder is aangegeven wat vanuit dat budget gerealiseerd kan 
worden en waar extra budget voor benodigd is. 

Doelstelling:  

In 2020 draag 50% van de stakeholders uit de 4 O’s actief bij aan het uitdragen van 
de boodschap 

Onderwijs (2018-19)
> onderwijs committeert zich aan doelen en boodschap en richt zich op aantrekken en 
   behoud hoogopgeleiden vanuit innovatief onderwijs
> standaard tekst ter opname in middelen
> bidbook wordt gebruikt als leidraad in uitingen
> film NL en ENG voor presentatie onderwijs in regio
> standaard presentatie sheet ter opname eigen middelen

Partners: Gemeente (beleid en bestuur), Onderwijs en MarketingOost

Accountmanagement (2018-19)
> commitment accountmanagers
> standaard tekst ter opname in gemeentelijke middelen
> bidbook ter overhandiging in netwerk momenten en ter opname in eigen website
> film NL en ENG ter presentatie van de gemeente in de regio
> standaard presentatiesheet ter opname in eigen presentaties

Partners: Regio Zwolle Bureau, Gemeente en MarketingOost
>> vervolg op volgende pagina 
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Wat gaan we nu doen?
Vervolg doelstelling:  

In 2020 draag 50% van de stakeholders uit de 4 O’s actief bij aan het uitdragen van 
de boodschap 

Lobby (2018-19) 
> CvK en burgemeester overtuigen van boodschap van de regio en gezamenlijke lobby-  
   agenda vs hier benoemde doelen
> Ambtelijk overleg
> Belang gezamenlijke lobby vs doelen in dit plan, doorvoeren van marketingdoelen in lobby   
   agenda
> lobbyisten voeren marketingdoelen door in lobby agenda 
> VNO-NCW en MKB in stelling brengen, marketingdoelstelling doorvertalen in 
   actieplannen
> LEC en Port of Zwolle committeren zich aan Marketingplan
> standaard tekst ter opname in ieders eigen  middelen
> bidbook ter overhandiging in netwerk momenten en ter opname in eigen websites
> film NL en ENG ter presentatie van de regio in Den Haag en Brussel
> standaard presentatiesheet ter opname in eigen presentaties
> extra sheets ter verduidelijking van de behoeftes van de regio m.b.t. lobby (bv. financiën  
   voor ontsluiting vliegveld Lelystad)

 Partners: Gemeente, Regio Zwolle Bureau, VNO-NCW, MKB en MarketingOost

>> vervolg op volgende pagina 
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Wat gaan we nu doen?
Vervolg doelstelling: 

In 2020 draag 50% van de stakeholders uit de 4 O’s actief bij aan het uitdragen van 
de boodschap 

Aquisitie (2018-25) 
> additionele gelden voor inhuur acquisiteur
> voeden OostNL en NFIA met onze doelen, sectoren en payoff
> verwijzing op regiozwolle.info naar NFIA en OostNL
> zichtbare verwijzingen in middelen OostNL en NFIA naar sectoren Regio Zwolle
> profiel en onderscheidend vermogen Regio Zwolle is helder bij NFIA en OostNL en investe 
   ringen landen in Regio Zwolle
> boodschap en doelstellingen doorvoeren in acquisitie Congres Regio Zwolle om relevante  
   sector congressen naar regio Zwolle te trekken
> intensieve samenwerking tussen OostNL, NOM en OMFL en Regio Zwolle
> slidedeck maken over speerpunten regio Zwolle
> invoegen slidedeck Regio Zwolle in pitch van NFIA voor BV Nederland
> begeleiding en regie tijdens handelsmissies

Partners: Provincies, Gemeente, OostNL en MarketingOost

>> vervolg op volgende pagina 
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Wat gaan we nu doen?
Vervolg doelstelling: 

In 2020 draag 50% van de stakeholders uit de 4 O’s actief bij aan het uitdragen van 
de boodschap 

Export (2018-25) 
> samen optrekken met regio Twente en Stedendriehoek. Weten van elkaars speerpunten,   
   elkaar versterken waar mogelijk
> boodschap en doelstellingen onder de aandacht brengen bij OostNL, door laten voeren in  
   uitingen en activiteiten
> deelname aan Hannover Messe: bidbook mee nemen, presentatie maken
> in informatie van OostNL voor ondernemers de boodschap en doelen van de regio \
   meenemen
> linken maken op de website regiozwolle.info verwijzend naar go4export.nl

Partners: MarketingOost ism Economic Board en Kennispoort
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Wat gaan we nu doen?
doelstelling:  

In 2020 hebben de 4 O’s een convenant ondertekend waarmee zij samenwerken 
aan het halen van de centrale ambitie

Beleid (2017-18 randvoorwaardelijk voor slagen integrale benadering)
> doelen en boodschap verankeren in gemeentelijk beleid
> boodschap en doelstellingen verankeren in programma Economic Board
> committeren gemeenten en provincie op gekozen boodschap en doelen
> uitdragen doelen en boodschap tijdens congres Regio Zwolle (metropool) en andere 
   interne bijeenkomsten
> presentaties geven over boodschap en doelen in regiegroep, kerngroep, economic board,   
   portefeuillehouders economie

Partners: Rego Zwolle Bureau, VNO, Metropool, MarketingOost, Onderwijs, Economic 
Board
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Wat gaan we nu doen?
doelstelling:  

In 2020 is het aanbod en onderscheidend vermogen van de Regio Zwolle duidelijk 
verwoord en zichtbaar gemaakt in middelen van de Regio Zwolle

Branding (vanaf 2017)
> website aanpassen op boodschap en sectoren
> logo Holland (met tulp) doorvoeren in uitingen
> social media (Twitter en LinkedIn) inzetten om successen op gebied van health, 
   e-commerce, kunststoffen en agro-food uit te dragen
> zakelijk persnetwerk opbouwen, warme contacten
> NRC en Volkskrant benaderen voor free publicity over regio
> één loket voor vragen, en overzicht qua prijzen op website
> maken standaard presentaties/sheets over BV Nederland incl. regio Zwolle
> maken film regio Zwolle
> verzamelen goed beeldmateriaal
> maken geschikte visuals (print en projecteerbaar) voor gebruik beurzen etc 
   (afgestemd op BV Nederland)

> gebruik maken van corporate uitingen Zwolle dynamische Hanzestad  
   (waar economische regio Zwolle één van de thema’s is. zo zijn er bv. 2x per jaar radiocommercials op radio 1) 
> alle relevante buitenlandsmissies zijn inzichtelijk op de website regiozwolle.info
> nieuwsbrief Regio Zwolle maakt lezers attent op inschrijvingsmogelijkheden 
   handelsmissies
> Hannover Messe
> filmpjes maken over campussen buiten regio Zwolle maar relevant voor aantrekken 
   kenniswerkers en investeerders zichtbaar maken op website OostNL, NOM en OMFL

Partners: MarketingOost (ism Regio Zwolle Bureau, Provincie, OostNL,  
OFML en NOM)
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